
1 
 

မာတကိာ  

  

၁။စကားချီး  

၂။အေ ကာငး်အရာအကျ းချ ပ်  

၃။အ ကံြပ ချက်များ  

၄။မိတ်ဆက်စကား  

အခန်း (၁)  

ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ၏်တာဝန် င့ရ်ည်ရွယခ်ျကမ်ျား  

၁-၁နဒိါနး်  

၁-၂ဆက်စပ်ေသာအေ ကာငး်အရာများ  

၁-၃ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ၏်အဓိပါယ ် 

၁-၄ေကျာငး်တွငး်၌ ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်၏အခနး်က   

၁-၅ထေိရာက်ေသာေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်လပ်ငနး်အေြခအေနများ  

၁-၆ေကျာငး်စာ ကည့်တကိတ်စ်ခ၏ရည်မနး်ချက်များ  

၁-၇ေကျာငး်စာ ကည့်တကိတ်စ်ခ၏တာဝနမ်ျား  

၁-၈ေကျာငး်စာ ကည့်တကိလ်ပ်ငနး်ဝနေ်ဆာငမ်များ  

၁-၉ေကျာငး်စာ ကည့်တကိလ်ပ်ငနး် င့ဝ်နေ်ဆာငမ်များကိအကဲြဖတ်ြခငး်  

အသးံဝငေ်သာအရငး်အြမစမ်ျား  

အခန်း(၂)  

ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိဥ်ပေဒအရတရားဝငြ်ဖစမ် င့ေ်ငေွ ကးဆငိရ်ာမေဘာင ် 

၂-၁နဒိါနး်  

၂-၂ဥပေဒဆငိရ်ာအေြခခံအချက်များ င့ြ်ပဿနာများ  

၂-၃ ကယိ်ကျင့တ်ရားဆငိရ်ာ အေြခခံ အချက်များ င့ ်ြပဿနာများ  
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၂-၄ ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ်ဖံွ ဖိ းမအတွက် လိအပ်ေသာ အေြခခံ အေထာက်အပံ့များ  

၂-၅ မဝါဒများ  

၂-၆ စီမံကိနး်ေရးဆွြဲခငး်  

၂-၇ ေငေွ ကးေထာက်ပံ့မ  

အသးံဝငေ်သာ အရငး်အြမစမ်ျား  

အခန်း (၃)  

ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိတ်စခ်အတကွလ်အိပ်ေသာလသားအရငး်အြမစမ်ျား  

၃-၁ နဒိါနး်  

၃-၂ ဝနထ်မး်အဖဲွ ခန ့ထ်ားြခငး် င့ ်အေ ကာငး်အရငး်များ  

၃-၃ ေကျာငး်စာ ကည့်တကိမ်း အဓိပါယ်ဖွင့ဆ်သိတ်မတခ်ျက်  

၃-၄ ေကျာငး်စာ ကည့်တကိလ်ပ်ငနး် ေဆာငရွ်က်ရန ်လိအပ်ေသာ အရည်အေသွးများ  

၃-၅ က မး်ကျငေ်သာ ေကျာငး်စာ ကည့်တကိမ်း၏ အခနး်က   

၃-၅-၁ လမ်း နေ်ဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး်  

၃-၅-၂ စမီံခန ့ခ်ွဲြခငး်  

၃-၅-၃ ေခါငး်ေဆာငမ် င့ ်ပးေပါငး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်  

၃-၅-၄ လမအဖဲွအစည်းအတွငး် ပါဝငမ်  

၃-၅-၅ စာ ကည့်တကိ်လပ်ငနး်စ များ င့ ်ဝနေ်ဆာငမ်များကိ တိးြမင့ေ်ပးြခငး်  

၃-၆   က မ်းကျငသ်အားအေထာက်အကြပ သည့်ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ဝနထ်မး်အဖဲွ ခွဲ၏အခနး်က င့ ် 

အရည်အချငး်များ  

၃-၇  ေကျာငး်စာ ကည့်တကိတွ်ငေ်စတနာဝ့နထ်မး်လပ်အားေပးေဆာငရွ်က်သတိ၏့ အခနး်က င့အ်  

ရည်အချငး်များ  

၃-၈  ကျင့ဝ်တဆ်ငိရ်ာ စံ နး်များ  

  



3 
 

အသးံဝငေ်သာအရငး်အြမစမ်ျား  

အခနး် (၄)  

ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိတ်စခ်၏ ပ်ပိငး် င့ဒ်စ်ဂျစတ်ယဆ်ငိရ်ာအရငး်အြမစ်များ  

၄-၁ နဒိါနး်  

၄-၂ အေထာကအ်ပံ့ ပစည်းများ  

၄-၂-၁ တည်ေနရာ င့ ်အကျယ်အဝနး်  

၄-၂-၂ ေနရာအကျယ်အဝနး် ဖဲွစည်းထားပံ  

၄-၂-၃ ပ်ပိငး် င့ ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆငိရ်ာ ရ ိ ငိမ်များ  

၄-၃ ာေဖွစေဆာငး်ြခငး် င့ ်စီမံခန ့ခ်ွဲြခငး်  

၄-၃-၁ ာေဖွစေဆာငး်ြခငး်အတွက် စီမံခန ့ခ်ွဲြခငး်ဆငိရ်ာ မဝါဒများ င့ ်လပ်ထးံလပ်နည်းများ  

၄-၃-၂ ဒစဂ်ျစ်တယအ်ရငး်အြမစ် င့ ်ပက်သက်ေသာ ြပဿနာများ  

၄-၃-၃ ာေဖွစေဆာငး်ြခငး်ဆငိရ်ာ စံ နး်များ  

၄-၃-၄ အရငး်အြမစ်များက ိမ ေဝြခငး်  

 

အသးံဝငေ်သာအရငး်အြမစမ်ျား  

အခနး် (၅)  

ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိတ်စခ်၏လပ်ငန်းစ င့လ်ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား  

၅-၁ နဒိါနး်  

၅-၂ လပ်ငနး်စ င့ ်လပ်ေဆာငခ်ျက်များ  

၅-၃ စာတတ်ေြမာက်ေရး င့ ်စာဖတ် ိနြ်မင့တ်ငေ်ရး  

၅-၄ စာနယ်ဇငး် င့သ်တငး်ဆငိရ်ာ လမး် နခ်ျက ် 

၅-၅ စးစမး်မက ိအေြခခံေသာ သငယ်မ နမနာများ  

၅-၆ နည်းပညာေပါငး်စပ်ြခငး်  



4 
 

၅-၇ ဆရာ၊ဆရာမများ၏ ပညာရပ်ဆငိရ်ာ ဖံွ ဖိ းတိးတက်ေရး  

၅-၈ ေကျာငး်စာ ကည့်တကိမ်းတစ်ဦး၏ လမး် နမ်ဆငိရ်ာ အခနး်က   

 

 

အသးံဝငေ်သာအရငး်အြမစမ်ျား  

အခနး် (၆)  

ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိက်အိကြဲဖတြ်ခငး် င့လ်ထ င့ဆ်ကဆ်ေံရး  

၆-၁ နဒိါနး်  

၆-၂ ေကျာငး်စာ ကည့်တကိအ်ား အကြဲဖတ်ြခငး် အေထာက်အထားကိ အေြခခံေသာ ကျင့စ်   

၆-၃ ေကျာငး်စာ ကည့်တကိကိ် အကဲြဖတ်ရန ်ချ းကပ်မများ  

၆-၃-၁ လပ်ငနး်စ ၏ အရည်အေသွး  

၆-၃-၂ ပါဝငပ်တ်သက်သများ၏ ခံယချက်များ  

၆-၃-၃ လပ်ငနး်စ ၏ မာတကိာ  

၆-၃-၄ လပ်ငနး်စ ၏ အကျိ းသက်ေရာက်မ  

၆-၃-၅ အေထာက်အထားက ိအေြခခံေသာ ကျင့စ်   

၆-၄ ေကျာငး်စာ ကည့်တကိကိ် အကဲြဖတ်ြခငး်၏ အကျိ းသက်ေရာက်မများ  

၆-၅ ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ် င့ ်လထဆက်ဆေံရး  

၆-၅-၁ စာ ကည့်တကိ်ဝနေ်ဆာငမ်ြမင့တ်ငေ်ရး င့အ်များြပည်သကျယ်ြပန ့စ်ွာသိ ိလာေစေရး  

၆-၅-၂ အများသေိအာင ်ေဆာငရွ်က်ြခငး်  

အသးံဝငေ်သာအရငး်အြမစမ်ျား  

  

 ေဝါဟာရများစာရငး်  

 စာစစာရငး်  
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 ေနာက်ဆက်တွဲ (က) IFLA/ UNESCO ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ်ဆငိရ်ာေ ကညာချက ် 

(ခ) ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ရသးံေငစွာရငး်စီမံခန ့ခ်ွဲမ  

(ဂ)ေလလ့ာစးစမး်မကအိေြခခံေသာသငယ်မအတွက်လမး် နမ်နမနာများ  

(ဃ)ေကျာငး်စာ ကည့်တကိကိ်အကဲြဖတ်စစ်ေဆးရနန်မနာအချက်အလက်များ  

(င)ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ကိ အကဲြဖတ်စစ်ေဆးရမည့ ်ေကျာငး်အပ် ကးီများ အတွက် န

မနာအချက်အလက်များ  

ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိမ်ျားအတကွအ်ြပည်ြပည်ဆငိရ်ာစာ ကည့်တကိအ်သငး်၏လမ်း န်ချကမ်ျား  

ေရးသအြပည်ြပည်ဆငိရ်ာစာ ကည့်တကိ်အသငး်(IFLA) ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ေရးရာ ေကာ်မတီ  

တည်းြဖတ ်Barbara Schultz-Jones, Dianne Oberg  

International Association of School Librarianship Executive 

Board မပးေပါငး်ပါဝငတ်ည်းြဖတ်သည်။   

ဒတိယအ ကမိ်ထတ်ေဝသည်။  

ဇွနလ်၂၀၁၅  

IFLA Professional Committee မေထာက်ခံချက်။  

 

၁။ စကားချီး  

ဤလမ်း နခ်ျကမ်ျားသည် အြပည်ြပည်ဆငိရ်ာ စာ ကည့တ်ကိ်အသငး် င့ ်ယနက်စ်က ိ

(IFLA/UNESCO)က ဒတိယအ ကိမ်ထတ်ေဝသည့် ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်လမး် နခ်ျက်များ (IFLA 

Professional Reports 

77) က ိအေြခခံ ပီးထတ်ေဝထားြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ ပထမအ ကိမ ်လမ်း နခ်ျက်များက၂ိ၀၀၂ခ စ်တွ

ငေ်ကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များ င့အ်ရငး်အြမစ ်က အြဖစ ်ထတ်ေဝခ့ဲပါသည်။ ဤစာအပ်က ိေကျာ

ငး်သား၊ေကျာငး်သများ င့ ်ဆရာ၊ဆရာမများ၊ စာ ကည့်တကိ်များအား အကျိ း ိစွာအသးံချ ငိေ်ရးအ
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တွက် အရည်အချငး် ြပည့်မီေသာစာ ကည့်တကိ်ပညာ ငမ်ျားက ရည်ရွယြ်ပ စ ြဖန ့ေ်ဝခဲ့ ကြခငး်ြဖစ်

ပါသည်။ ဤလမ်း နခ်ျက်မ ကမ်းများတွင ် ငိင်ေံပါငး်စမံလအများပါဝငသ်ည့ ်အလပ် ံေဆွးေ းွပွဲ

များ၊ IFLA ညီလာခံ င့ ် စ်ပတ်လည်အစည်းအေဝးများမ ေဆွေ းွချက်များ၊ စကားရည်လပွဲများ၊ ညိ

ငိး် ေဆးွေ းွချက်များ သာမက လက် ိေရးသားမများ၊ လေတွေမးြမနး်ချက်များ၊ င့ ်Online ပ မ 

ေမးြမနး် ချက်များလည်းပါဝငသ်ည်။ ဤလမ်း နခ်ျကမ် ကမ်း ြဖစ်ေြမာက်ေရးအတွက ်

အကအညီေပးခ့ဲေသာ IFLA ေရးရာေကာ်မတအီဖဲွဝငမ်ျား၊ ISLA ၏စီမံခန ့ခ်ွဲေရးအဖဲွဝငမ်ျား၊ ISL 

School Library  အသငိး်အဝနး်တိ၏့ က မ်းကျငမ် င့ ် ေစတနာေပါငး်စပ်၍ အားတကသ်ေရာ 

မ ေဝေပးခဲ့ ကေသာ အြခားအဖဲွဝငမ်ျားကိ အယဒ်တီာအဖဲွက အထးေကျးဇးတင် ိပါေ ကာငး် 

ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ IFLA Indigenous Matters 

SIG မ သးံသပ်အ ကံြပ ချက်များကိလည်း ဤမ ကမး်တွင ်သင့တ်င့စ်ွာ ေပါငး်စပ်ထည့်သွငး်ထားပါ

ေ ကာငး်မတ်တမး်တငေ်ဖာ်ြပအပ်ပါသည်။  

Nancy Achebe (Nigeria), Tracia Adams (UK, Information Coordinator/Web Editor), Lisa 

Astro’’m (Sweswn, Lesly Farmer (USA, Blog/Newsletter Editor), JrenGavigan (USA), REi 

Iwasaki(Japan), MiraeilleLmaouroux (France), Randi Lundvall (Norway), Danielle 

Martinod (France), Luisa Marquardt(Italy), Dianne Oberg(Canada, Secretary), Barbara 

Schultz-Jones (USA, Chair), Annike Selmer (Norway), Lourebse Das (Netherlands), 

PatenceKersha(Nigera), B.N.Singh(India), DiljitSingh(Malaysia), 

IASL ၏ Officer င့ ် Director များြဖစ်ေသာLourdes T. David (Phillipines), 

BusiDiamini(South Africa), Nancy +Everhart(USA), ElizebathGreef (Australia, Vice-

President), Madhu Bhargava (India), Kay Hones (USA, Vice-President), Geraldine 

Howel (New Zealand), Katy Mnck(USA,Treasurer), Luisa Marquardt(Italy), Dianne 

Oberg (Canada), Diljit Singh(Malaysia, President), Ingrid Skirrow (Austria), Paulette 
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၂။ အေ ကာငး်အရာအကျ းချ ပ်  

ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိဆ်ငိရ်ာေ ကညာချက ် 

ကမာေပ ိေကျာငး်စာ ကည့်တိက်များသည် ဘအံေ ကာငး်အရာတစ်ခြဖစ်ေသာ ေကျာငး်စာ ကည့် 

တကိ ်မည်သည်အားလံးအတွက ်သင် ကားြခငး် င့ေ်လလ့ာြခငး်အတွက်ြဖစသ်ည်ဟေသာ အဓိပါယ်

 ဖွင့ဆ်ခိျက်က ိမ ေဝေန ကပါသည်။ ၁၉၉၉ IFLA/UNESCO ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ဆငိရ်ာ ေ ကညာ

 ချက်တွင ်ေဖာ်ြပချက်အရ ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်အမထမ်းများသည် ၁၉၈၉ ကမာက့လသမဂ သ

ေဘာတညီချက်အရလည်းေကာငး်၊ ကမာက့လသမဂ လအ့ခွင့အ်ေရးေ ကညာစာတနး် ၂၀၀၇အရ 

လည်းေကာငး်၊ IFLA ၏ အဓကိတနဖိ်း သတ်မတ်ချက်အရလည်းေကာငး်၊ ေကျာငး်စာ ကည့် တကိ်မ

ည်သည် အားလံးအတွက ်သင် ကားြခငး် င့ ်ေလ့လာြခငး် အတွက်ြဖစ်သည်ဟ အဓိပါယ်ဖွင့ဆ် ိေဖာ်

ြပထားပါသည်။ ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များသည် ေကျာငး်သားေကျာငး်သများ င့ ်ပညာ ငမ်ျား အ

တွက် ေကျာငး်ပတ်ဝနး်ကျင ်ဆငိရ်ာသင် ကားြခငး် င့ ်သငယ် ေလ့လာြခငး်တိအ့တွက ်ြဖစ်ထနွး် တးိ

တက်မက ိြဖစ်ေစ ငိေ်သာအငအ်ားများ ြဖစ်သည်ဟေဖာ်ြပပါ ိပါသည်။  

  

ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိဆ်ငိရ်ာလမ်း နခ်ျကမ်ျား  

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များအတွက် လမး် နခ်ျက်အားလံးသည် လအိပ်ချက်များက ိအချိနမ်ီရ ိ ပီး 

ပံ့ပိးမများ ေပး ငိေ်စရန ်ရညရွ်ယ်ပါသည်။ ေကျာငး်စာ ကည့်တိက်များတွင ် ိ ကသည့် တနဖိ်း ိ

ေသာ အချကအ်လက် များက ိအသးံြပ ေစေရးအတွက် စာ ကည့်တကိ ်တာဝန် ိသများက လံေဆာ်

ေပးရန ်လအိပ်ပါသည်။ ေကျာငး်လမအဝနး်အဝငိး်တစ်ခလးံ၏ ပညာေရး င့ပ်က်သက်ေသာ သင့်

ေတာ်သည့် လအိပ်ချက်များက ိပံ့ပိးေပး ငိရ်န ် ကိ းစားအားထတ် ကရမည်ြဖစ် ပီး ဆငြ်ခငဉ်ာဏ်

ကီးမားစွာြဖင့လိ် အပ်ေသာသတငး်အချက်အလက်ကပံိပိ့းေပး ငိရ်နအ်လွနအ်ေရး ကီးပါသည်။  

  

ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိမ်ျား၏ရည်မန်းချက ် 
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ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်အားလံး၏ရည်မနး်ချကသ်ည် ေကျာငး်သေကျာငး်သား များအား လမပတ်ဝ

နး် ကျင ်အတွက် လအိပ်ေနေသာ နည်းပညာများကိ ာေဖွတတ်သည့ ်လငယ်များအြဖစ် ဖံွ ဖိ းတိးတ

က ်လာေစရနပ်င ်ြဖစ်ပါသည်။ နည်းပညာ ာေဖွတတ်ေသာလငယ်ေကျာငး်သားများသည် ကယိ်တိ

င် ာ ေဖွေလလ့ာသများြဖစ် ပီး အေတွးအေခ ပိငး်ဆငိရ်ာတွငလ်ည်း တက် ကစွာပါဝငသ်များ ြဖစ်

ကပါ သည်။ ၎ငး်တိသ့ည် ြပဿနာများကိ ယံ ကည်ချကအ်ြပည့်ြဖင့ ်ေြဖ ငး် ငိေ်သာ စွမ်းေဆာငရ်

ည်များ ိ က ပီး သင့တ်င့ေ်လ ာက်ပတ်၍ အမနပ်ငယ် ံ ကည်အားထားရေသာ သတငး်အချက်အလ

က်များကိ မည်သည့်ေနရာတငွမ်ည်သိ ့ ာေဖွရမည်ကိလည်း သိ ကသများြဖစ် ကပါသည်။ ၎ငး်တိသ့

ည် စွမ်းရည် ြမင့န်ည်းပညာများကိ အသးံြပ ငိ် က ပီး သတငး်အချက် အလက်များကိလည်း ာေဖွ ိ

ငသ်များ ြဖစ် ကပါသည်။ အေြဖများက တစ်ခမကေသာအေြခအေနသိမ့ဟတ ်တစ်ခမ မ ိေသာအ

ခါမျိ းတွငပ်င ် ပ်ေထးွြခငး်မ ိ သက်ေတာင့သ်က်သာစွာ င့ ်ေကျာ်ြဖတ် ငိစ်မွ်း ိ ကသများ ြဖစ်ပါသ

ည်။ သတိသ့ည် လပ်ငနး်ခွငတ်ွငအ်ဆင့ြ်မင့ြ်မင့စ်မွ်းေဆာင် ငိ် က ပီး အဆင့မ်ီထတ်ကနမ်ျားကလိည်း

 တီထငွဖ်နတ်ီး ထတလ်ပ် ငိ် ကပါသည်။ နည်းပညာ ာေဖွတတ်ေသာေကျာငး်သားများသည် အများ

င့လိ်က်ေလ ာ ညီေထစွွာ ေနတတ် က ပီး ေြပာငး်လဲမများကိလည်း ကျင့သ်ားရေန ကကာ တစ်ဦးချ

ငး်ြဖစ်ေစ အဖဲွ င့ ်ြဖစ်ေစ ပးေပါငး်လပ်ေဆာင် ငိ် ကသများြဖစ်လာေစရနရ်ည်မနး်ပါသည်။  

  

ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိမ်ျား င့က်န ့်သတမ်မေဘာငမ်ျား  

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များသည် ဗဟသတမ ေဝရာတွင ်ေဒသတွငး်  ိငင်အံတငွး် ိ အာဏာပိငမ်ျား

၏ သတ်မတ်ထားသည့ ်မေဘာငအ်တငွး်တွငတ်ည် ိ ပီး လအိပ်ေသာအခငွ့အ်ေရးပံ့ပိးေပးမ၊ သင်

ကားမ င့ ်ဖံွ ဖိ းတးိတက်မတိကိ့ ညီမ စွာလပ်ေဆာင် ကရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ဤကဲသ့ိပ့ညာေရး င့ ်

ယ ေကျး မ ပတ်ဝနး်ကျငမ်ျားကိ ေရ ည်တည်တံစ့ွာထနိး်သနိး် ငိေ်ရးအတွက် ေကျာငး်စာ ကည့်တိ

က်များ အတွက် အကျိ းြပ ေသာရံပံေငဆွငိရ်ာဥပေဒတစရ်ပ်ချမတ် ပီးဝငိး်ဝနး်ပံ့ပိးကညီရနလ်အိပ်ပါ

သည်။  
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ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များသည် သင် ကားေရးနယ်ပယ်အတွငး် ိ ေကျာငး်သားများ င့ ်အြခား စာ

ကည့်တကိ ်အဖဲွဝငမ်ျား၏ အခွင့အ်ေရး င့တ်ာဝနမ်ျားကိ စ းစားေပးရမည် ြဖစ်ပါသည်။ လပ်အား

ေပးများအပါအဝင ်ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များ၌ အလပ်လပ်သတငိး်သည် စာ ကည့တ်ကိ ်အသးံြပ

သများ င့ ်ဆက်ဆရံာတွင ်လမ ေရးဆငိရ်ာကျင့ဝ်တ်စံ နး်များကိ အြမင့မ်ားဆးံအေလးထား လကိ်

နာ ကရနတ်ာဝန် ိ ကပါသည်။ စာ ကည့် တကိဝ်နထ်မး်များသည ်မိမိကိယ်တိငအ်ဆငေ်ြပ သက်သာ

မထက် စာ ကည့်တကိအ်သးံြပ သများ၏ အခငွ့အ်ေရးများကိြဖည့်ဆည်းေပးရန ် ကိ းစား အားထတ်

ကရမည်ြဖစ် ပီး စာ ကည့်တကိ်လပ်ငနး်များေဆာငရွ်ကရ်ာတွင ်ဘက်လိက်မများ ေ ာင ် က ရန ်အ

ထးလိအပ်ပါသည်။ စာ ကည့တ်ကိ်ဝနထ်မး်များသည် ကေလးများ၊ လငယ် များ၊လ ကးီများ အားလးံ

က ိတနး်တညီမ ဆက်ဆရံမည်ြဖစ် ပီး တဦးချငး်စ၏ီလအိပ်ချက်များကိ အတတ် ငိဆ်းံြဖည့ ်ဆည်း

ေပးရန ်တာဝန် ပိါသည်။  

  

ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိဝ်န်ထမ်းများခန ့ထ်ားြခငး်  

ေကျာငး်၏သင် ကားြခငး် င့သ်ငယ်ေလ့လာြခငး်တိကိ့ အေလးထားပံ့ပိးရန ်ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ ်

များကိ ထား ိဖွင့လ်စ် ကြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ ထိေ့ ကာင့ ်ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များ၏ဝနေ်ဆာငမ်

များ င့ ်လပ် ားေဆာငရွ်ကမ်များသည် ေကျာငး်အပ် ကီး င့ဆ်ရာ၊ဆရာမများ၏ လမ်း နခ်ျက်များ

င့ ်အညီ ြဖစ်သင့ပ်ါသည်။ ထိ ့ြပင ်ေကျာငး်၏ေခါငး်ေဆာငမ်အခနး်က ၊ အပ်ချ ပ်ေရး င့ ်သင်

ကား ေရးပိငး်က များတွငလ်ည်း စာ ကည့ ်တကိ်မးများက တတပ်တအား ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်သင့ပ်ါ

သည်။ စာ ကည့်တကိမ်းက အေထာက်အကြပ  ဝနထ်မ်းများကိ ေကျာငး်၏လမ်း နခ်ျက်များ၊ စမီံ

အပ်ချ ပ်မ ပိငး် င့ ်ေခါငး်ေဆာငမ်က များတွင ်အချိနြ်ပည့ ်ပးေပါငး်ပါဝငေ်ဆာငရွ်က် ငိရ်န ်ေကာ

ငး်စွာ သငတ်နး်ပိခ့ျ ေလ့ကျင့ေ်ပးထားရမည ်ြဖစပ်ါသည်။ သိမ့သာ အေထာက်အကြပ ဝနထ်မ်းများ

က စာ ကည့်တကိ်ဝနေ်ဆာငမ်များကိ အဆငေ်ြပစွာကညီပံ့ပိး ေပး ငိ် ကမည် ြဖစ်ပါသည်။ ေကျာငး်

၏ ြပ ာနး်ချက်၊ ရံပံေငအွငအ်ား၊ ပညာေရးအေြခခမံျားအရ စာ ကည့်တကိ ်ဝနထ်မ်းဖဲွ စည်းပံက ိလိ

က်ေလျာညီေထစွွာထား ိတတ်ရနလ်ည်းလအိပ်ပါသည်။ သိေ့သာ် စ်ေပါငး်၅၀ေကျာ ်အြပည်ြပည် 
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ဆငိရ်ာသေတသနများက နြ်ပသည်မာ ေကျာငး်စာ ကည့်တိက်မးများသည် ေယဘယျအားြဖင့ ်အ

ေြခခံစာ ကည့်တကိပ်ညာ င့အ်တနး်ပညာ ိရန ်လအိပ်ပါသည်။ အဆင့ြ်မင့ပ်ညာ ငတ်စ်ေယာက် 

အေနြဖင့မ် ပိ၍ ပ်ေထးွေသာ န် ကားချက်များ၊ အေရးအဖတ်စွမ်းရည်များ၊ ေကျာငး်စာ ကည့်တိ

က ်စီမံခန ့ခ်ွဲမပိငး်၊ သင် ကားေရးဝနထ်မး်များ င့ ်ပးေပါငး်ပါဝငမ်၊ ပညာေရးအသငိး်အဝငိး် င့ ် းီေ ာ

 ဖလယ် ငိမ်စွမး်ရည်တိ ့ လည်း လအိပ်ေ ကာငး်ေဖာ်ြပထားသည်။  

  

ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိအ်တကွစ်ာအပ်စာေပပစည်းစေဆာငး်မ  

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မးများသည် ေကျာငး်အပ်ချ ပ်ေရးပိငး်တာဝန် ိသများ၊ သင် ကားေရးဆငိရ်ာ 

ဆရာ၊ ဆရာမများနင့ပ်းေပါငး် ပီး စာ ကည့တ်ကိ်အတွကစ်ာအပ်၊ စာ ကည့်တကိ်သးံပစည်းများ ထနိး်

သမိ်း၊ ဝယ်ယစေဆာငး်ေရးဆငိရ်ာမဝါဒများ ချမတ်ထား ကရပါမည်။ ထမိဝါဒများသည် ေကျာငး်စာ

သင် းိ နး်တမ်းများကအိေြခခံ ပီး ေကျာငး်ပတ်ဝနး်ကျငမ်လအိပ်ချက်၊ ေကျာငး်သား များ၏ စိတ်ဝ

ငစ်ားမများ င့ ်ကကိ်ညီရနလိ်အပ် ပီး ေကျာငး်ပတ်ဝနး်ကျငလ်မဘဝ အသငိး်အဝိငး် ကလိည်း ေရာင်

ြပနဟ်ပ် ငိေ်သာ စေဆာငး်မမျိ းြဖစ်သင့ပ်ါသည်။ ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်အတွက ်စေဆာငး်မများသ

ည် ေကျာငး်သားများလအိပ်ေသာ ဘာသာရပ်ဆငိရ်ာတနဖိ်း ိလသည့ ်ဗဟသတ များြဖစ်သင့် ပီး လိ

အပ်လ ငြ်ပည်တွငး်မသာမက ြပည်ပကပါဝယ်ယစေဆာငး်သင့ပ်ါသည်။ ထိ ့ြပင ်ေကျာငး်ပတ်ဝနး်ကျ

င် င့န်းီစပ်ပတ်သကသ်ည့ ်အမျိ းသားေရး၊ လမျိ းစ၊ ယ ေကျးမ င့ ် းိရာဓေလ ့ထးံစမံျား၊ ဘာသာစ

ကား င့ ်တြခားလဦးေရဆငိရ်ာ ေဖာ်ြပချက်များပါဝငမ်က ိအေလးထားသည့ ်စေဆာငး်မ ြဖစ်သင့ပ်ါ

သည်။  

  

ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိမ်ျား၏လမ်း န်ချကအ်စအီစ များ  

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မးများသည် မိမတိိေ့ကျာငး်၏ အဓကိသင် ကားေရး င့ဆ်ငိေ်သာ လပ် ားမ

များ ြဖစသ်ည့် -  

 အေရးအဖတ်စွမး်ရညအ်တွက်စည်း းံလပ် ားမ  
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 မီဒယီာ င့သ်တငး်ြပန် ကားမ(ဥပမာသတငး်ြဖန ့ေ်ဝြခငး်၊သတငး်အချက်အလက်ဆငိရ်ာပွဲ

များကျငး်ပြခငး်)  

 ေလ့လာစစံမ်းေမးြမနး်မကအိေြခခံေသာသင် ကားမပံစြံဖစ်ြခငး်  

 နည်းပညာချငး်ေပါငး်စပ်ေလလ့ာမပါဝငြ်ခငး်  

 ဆရာများအတွက်စမွ်းရည်ြမင့သ်ငတ်နး်များ  

 စာေပ င့ယ် ေကျးမကတိနဖိ်းထားအသအိမတြ်ပ ြခငး်စသည့်အချက်များကအိာ ံထားသ

င့ပ်ါသည်။   

ေကျာငး်သားများအား မီဒယီာ င့သ်တပညာသင် ကားရာတွင ်စနစ်ကျေသာ မေဘာငသ်တ်မတ်ေရး

င့ ်ေကျာငး်သားဆရာပးေပါငး်၍ 

ေကျာငး်သား၏က မ်းကျငမ်က ိတးိြမင့ပံ့်ပိးေပးမသည် အေရး ကီးေ ကာငး် စာ ကည့တ်ကိ်မးက သိ

ိရမညြ်ဖစ်ပါသည်။  

 

ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိမ်ျား၏တန်ဖိး  

စာ ကည့်တကိ်များကအိကြဲဖတ်ြခငး်သည် စ ဆက်မြပတ်တးိတက်မြဖစစ် အတွက် အေရး ကးီ

ေသာ အခနး်က  တစ်ခြဖစပ်ါသည်။ စာ ကည့်တကိ်၏အစီအစ များ စနစ်ကျနေကာငး်မွနေ်ထာင့်

ေစ့မ င့လ်ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မတိမ့တစ်ဆင့ ်ေကျာငး်၏ရညမ်နး်ချက်ပနး်တိငကိ် အကဲြဖတ်သိ ိ ငိ်

ပါ သည်။ တွက်ချက် ငိပ်ါသည်။ အကဲြဖတ်ြခငး်သည်စာ ကည့်တကိ်၏အစအီစ များ စနစ်ကျန

ေကာငး်မွနမ် င့ ်လပ်ငနး်များေဆာငရွ်က် ငိမ်တိမ့တစဆ်င့ ်ဆငး်သက်လာပါသည်။ အကဲြဖတ်ြခငး် 

သည် ေကျာငး်သား င့ဆ်ရာ၊ စာ ကည့်တကိ်ဝနထ်မး်များ၊ ပါဝငေ်ဆာင ်ရွက်ေနသည့ ်ပညာေရး အဝ

နး်အဝငိး်များကျယ်ြပန ့လ်ာမဆေိသာ ေကာငး်ကျိ းြဖစ်ထနွး်မများကိ ြပသေပး ကပါသည်။ ဤသိအ့

ကဲြဖတ်ြခငး်ြဖင့ ်ဝနထ်မး်များ င့စ်ာ ကည့်တကိအ်သးံြပ သများသည် စာ ကည့်တကိ၏် အစီအစ  

များ၊ လပ်ငနး်များကိ ပိမနိားလည်လာ ပီးတနဖိ်းထားမများကိြပသ ကသည့သ်က်ေသအေထာက ်အ

ထားများပငြ်ဖစ် ကပါသည်။ ေအာငြ်မငေ်သာ အကဲြဖတ်ြခငး်အေလအ့ထက စာ ကည့တ်ကိ်၏ လပ်
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ငနး်ေဆာငတ်ာအစအီစ များကိ ပိမဖံွိ ဖိ းတိးတက်ေစရနသ်ာမက၊ အသစ်ြပနလ်ည်စတငရ်န ်ေစ့

ေဆာ်ေပး ငိ ် ကပါသည်။  

  

ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိမ်ျားကေိထာကပ့ံ်မ  

ြပည်သ င့ဆ်ကဆ်ေံရးအားေပးြမင့တ်ငရ်နအ်တွကပ်မာဏေြခလမး်အြဖစ ်အကြဲဖတ်တွက်ချက်လ

မ်း နေ်ပး ရနအ်လွနလိ်အပ်ပါသည်။ အဘယ်ေ ကာင့ဆ်ေိသာ် ေကျာငး်စာ ကည့်တကိမ်ျား၏ အေရး

ပါမက ိသင် ကားေရး င့ ်ေလလ့ာေရးပိငး်ဘက်က အစ အ မဲလိလေိကာငး်စွာ နားမလည် ကပါ။ 

ထိေ့ ကာင့ ်ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ ်များ ေရ ည်တည်တံခ့ငိ် မဲေရးကိ ဆက်လက်ထနိး်သမိ်းနငိ ်ေစရ

န ်ရနပံ်ေငွ င့ ်အြခားအေထာက်အပံ့များကိ အားေပးေထာက်ပံ့ေပးရနလိ်အပ်ပါသည်။  

  

စာတမး်အေ ကာငး်ေဖာြ်ပချက ် 

ဤေကျာငး်စာ ကည့်တကိလ်မ်း နသ်ည် ေကျာငး်စာ ကည့်တိက်များအတွက် အြပည်ြပည်ဆငိရ်ာ 

စာ ကည့်တကိ်အသငး်၏ အခနး်က  ( IFLA Section of School Libraries ) အြဖစ ်

ဒတိယအ ကမီ် တည်းြဖတ် ထတ်ေဝထားြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ ဤစာတမ်းသည် 

အရည်အချငး်ြပည့်မီေသာ စာ ကည့် တကိ ် ပညာ ငမ်ျားက ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ ်

ပညာ ငမ်ျားအတကွ် ရည်ရွယ်ထတ်ေဝထားြခငး် ြဖစသ်ည့်အြပင ်ေကျာငး်သေကျာငး်သားများ င့ ်

ဆရာ၊ ဆရာမများ ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်၏ လပ်ငနး်စ များအား ရငး် းီ က မ်းဝငလ်ာေစေရး ၊ 

အကျိ း ိ ိ အသးံချတတ်ေစရနလ်ည်း ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဤလမ်း နမ် ကမ်းတွင ်IFLA ညီလာခံ၊ 

စပ်တ်လည်အစည်းအေဝးများ၊ အလပ် ံေဆးွေ းွ ပွဲများတွင ် ပါဝင် ကေသာ ငိင်တံကာမ 

ပါဝငတ်က်ေရာက်ခဲ့သများ င့ ် သတိ၏့ေဆွးေ းွချက်များ၊စကားဝငိး်များသာမက 

လေတွေမးြမနး်ချက်များ၊ Online သးံသပ်အ ကြံပ ချက်များလည်း ပါဝင ်ပါသည်။ 

ဤစာတမး်ြဖစ်ေြမာက်ေရးအတွက ် ကညီေပးခဲ့ ကေသာသများအားလံးက ိ

ေကျးဇးတင် ပိါ ေ ကာငး် ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။  
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June 2015  

  

၃။အ ကြံပ ချကမ်ျား  

ေအာက်ပါအ ကံြပ ချက်များကိ ေကျာငး်စာ ကည့်တကိမ်ျား င့ ်ပညာေရးဌာနဆငိရ်ာ တာဝန် ိသ

များ အသးံြပ ငိေ်စရန ်ထတ် တ်ေပးထားြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ ေကျာငး်သေကျာငး်သားအားလးံ င့ ်ဆ

ရာဆရာမများ ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်လပ်ငနး်စ များ င့ရ်ငး် းီက မ်းဝငမ် ိေစရန ်က မ်းကျငေ်သာ 

စာ ကည့်တကိ်ပညာ ငမ်ျားက ြပ စေပးထားြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ အ ကံြပ ချက်များကိ လမ်း နခ်ျက်

များ တငွ ်သးံထားသည့်စာသားများ င့ကိ်က်ညီေစရန ်ချိနညိ်ထား ိ ပီး အ ကြံပ ချက် တစ်ခချငး်စ၏ီ 

အဆးံ၌ ငး်လငး်ချက်များကိ မတ်ချက်အေနြဖင့ေ်ဖာ်ြပေပးထားပါသည်။ ထအိ ကံြပ ချက်များအား

အသးံြပ ၍ ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ်တစ်ခအတွက် စီမံချကေ်ရးဆွြဲခငး်၊ ဖံွ ဖိ းတးိတက်မ င့ ်အဆင့်

ြမင့တ်ငေ်ပးြခငး်အတွက်ေဆာငရွ်က် ငိြ်ခငး်တိကိ့ေဖာ်ေဆာင် ငိပ်ါသည်။ တနည်းအားြဖင့ ်အကဲြဖ

တ်ြခငး်ြဖင့ ်အ ကံြပ ချက်တငိး်ကအိသးံချ ငိေ်စရန၊် လက်ေတကွျေသာ စာ ကည့်တကိ ်သိမ့ဟတ် 

စာ ကည့်တကိ်စနစ်တစ်ခ (ေနာက်ဆက်တွဲတွင် ကည့်ပါ) ကစိးစမး်ေလလ့ာ ေဖာ်ထတ်ြခငး်၊ တည်

ေထာငြ်ခငး်၊ အနာဂတ်ေမ ာ်မနး်ချက်များ ချမတ်ြခငး် (ကေနဒါ ငိင်၏ံ LeadingLearning: ေကျာငး်

စာ ကည့်တကိ်များ အသးံြပ သင် ကားြခငး်စံများစာအပ်  2014 စာမျက် ာ ၉ကိ ကည့ပ်ါ။) 

တိကိ့လပ်ေဆာင် ငိပ်ါသည်။ 

 

အ ကြံပ ချက(်၁)  

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်တစ်ခ၏တာဝန် င့ရ်ည်ရွယ်ချက်၊အသးံဝငပံ်များကိ ငး်လငး်တိကျ

စွာေရးသားေဖာ်ြပထားသင့ပ်ါသည်။ IFLA/UNESCO ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ဆငိရ်ာ လမ်း

န ်ေ ကညာချက်၊ ကမာက့လသမဂ ကေလးသငယ်အခငွ့အ်ေရးေ ကညာချက၊် ကမ ့ာက
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လသမဂ ေဒသခံတငိး်ရငး်သားများအခွင့အ်ေရး ေ ကညာချက်များအပါအဝင ်IFLA ၏ စံတ

နဖိ်း သတ်မတ်ချကမ်ျား င့လ်ည်း ကကိ်ညီမ ိရပါမည်။  

 

အ ကြံပ ချက(်၂)  

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်တစ်ခ၏ တာဝန် င့ရ်ည်ရွယ်ချက်၊ အသးံဝငပံ်ေဖာ်ြပချကမ်ျားသည် 

ေဒသတွငး်  ိတငိး်ြပည်အာဏာပိငမ်ျား၏ ေမ ာ်မနး်ချက်များ၊ ေကျာငး်စာသင် ိး နး်တမ်း 

များ၏ အကျိ းရလဒမ်ျား င့လ်ည်း ကကိ်ညီမ ိသင့ပ်ါသည်။ (မိတ်ဆက်စကား၁-၁၊၁-

၈တွင် ကည့်ပါ)  

အ ကြံပ ချက(်၃)  

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်တစ်ခ ေအာငြ်မငေ်စရနစ်ီမရံာတွင ်ေအာက်ပါအဂ ါရပ်သးံခ င့ ်လိ

က ်ေလျာညီေထြွဖစ်ေစရန ်လအိပ်ပါသည်။  

(က) အရည်အချငး်ြပည့်မီေသာ ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မး ရိနလ်အိပ်ြခငး်၊  

(ခ) ေကျာငး်၏သင် ိး နး်တမ်းကိပံ့ပိးေပး ငိေ်သာစာေပပစည်းစေဆာငး်ရယြခငး် င့ ်  

(ဂ) ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ ်ဖံွ ဖိ းတိးတက်ေစရန ်တိကျမနက်နေ်သာ စီမံချက်ချမတြ်ခငး်

တိ ့ ြဖစ် ကပါသည်။  

အ ကြံပ ချက(်၄)  

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်သည် ေကျာငး်ပတဝ်နး်ကျင၏်ေြပာငး်လဲေနေသာ လအိပ်ချကမ်ျား

က ိအ မဲပံပိ့းေပး ငိေ်စေရးအတွက ်စာ ကည့်တကိ၏်လပ်ငနး်လပ်ေဆာငမ်များကိ ပံမန်

ေစာင့ ် ကည့်စစ်ေဆးေပးရန ်လအိပ်ပါသည်။ (၁-၉၊၆-၁၊၆-၄)  

အ ကြံပ ချက(်၅)  

အစိးရအဆင့် င့အ်ညီ ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်စည်းမျ းဥပေဒများကိ သင့တ်င့ေ်လျာက်ပ

တ ်စွာ ြပ ာနး်သင့် ပီး စာ ကည့်တိက်တည်ေထာငမ်၊ စာ ကည့်တကိ်ကိအားေပး ကညီမ င့ ်
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ေကျာငး်စာ ကည့် တကိ်များစ ဆက်မြပတ်တးိတက်မ ိေစရန ်ေဖာ်ေဆာငေ်ပးမည့် ဥပေဒ 

စည်းမျ းများကိသာ ြပ ာနး် ထားသင့ ်ပါသည်။(၂-၃၊၃-၆၊၃-၈)  

အ ကြံပ ချက(်၆)  

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ဥပေဒစည်းမျ းများသည် သင့ေ်တာ်ရာအစးိရအဆင့် င့အ်ညီ ြပ ာ

နး် သင့် ပီး စာ ကည့တ်ကိ်အသးံြပ သအဖဲွဝငမ်ျား၏ ကျင့ဝ်တ်တာဝနမ်ျားကိ ေသချာစာွသ

တ ်မတ်ထားခဲသ့င့သ်ည်။ ၎ငး်စည်းမျ းများတွင ်ရသင့ေ်သာအခွင့အ်လမ်း၊ သတငး်အချက ်

အလက်လွတ်လပ်ခငွ့် င့ ်ကယိ်ပိငခ်ွင့၊် မပိငခ်ငွ့် င့ ်ညာဏပစည်းမပိငခ်ွင့် င့ ်ကေလးသငယ်

 အခွင့အ်ေရးအစ ိသည်တိပ့ါဝငသ်င့သ်ည်။( ၂၊၃၃၊၆၃၊၈)   

အ ကြံပ ချက(်၇)  

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်လပ်ငနး်များ င့အ်စအီစ များသည်ပညာ ငေ်ကျာငး်စာ ကည့်တကိ်

မး၏လမး် နမ်ေအာက်တွင် ိေနသင့ပ်ါသည်။  

အ ကြံပ ချက(်၈)  

ပညာ ငစ်ာ ကည့်တကိ်မးတစ်ဦး၏ အဆင့အ်တနး်များသတ်မတ်ရာတငွ(်စာတတ်ေြမာက်မ

 င့ ်စာဖတ် ငိမ်တးိြမင့လ်ာေစရန ်ေဆာငရွ်က် ငိမ်၊ စစံမ်းမဗဟြိပ ၊ သတငး်အရငး်ြမစ် ဗ

ဟြိပ သည့ ်စာ ကည့်တကိ်စမံီခန ့ခ်ွဲမကေိဖာ်ေဆာငေ်ပး ငိြ်ခငး်၊ေကျာငး်အတွက် ေခါငး် 

ေဆာငမ်ေပးြခငး်၊ပးေပါငး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်၊လမအသငိး်အဝနး်တွငပ်ါဝငမ်စာ ကည့တ်ကိ ်

လပ်ငနး်များ အဆင့တိ်းြမင့ြ်ခငး်စသည့ ်အချက်တိအ့ေပ မတည်သတ်မတ ်သင့ပ်ါသည်။  

အ ကြံပ ချက(်၉)  

က မ်းကျငအ်ဆင့၊်ပညာ ငအ်ဆင့် င့လ်ပ်အားေပးအဆင့စ်သည့်စာ ကည့တ်ကိ်ဝနထ်မ်း

များအားလံးမိမိတိ၏့တာဝနဝ်တရားများကိ ငး်လငး်စွာနားလည်ရမည်ြဖစ် ပီးစာ ကည့်တိ

က်မဝါဒများ င့အ်ညီစာ ကည့်တိက်အသးံြပ သများလအိပ်ေသာသတငး်အချက်အလက်ကိ

အြမနဆ်းံပံ့ပိးေပးရပါမည်။ (၃-၁၊၃-၂၊၃-၆၊၃-၇)  
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အ ကြံပ ချက(်၁၀)  

စာ ကည့်တကိ်ဝနထ်မး်အားလံးသည်စာအပ် င့ပံ် ပ်ိစာမဟတ်ေသာစာေပပစည်းများ၊စာမ

များစေဆာငး်ရာတွငေ်ကျာငး်၏သင် ိး နး်တမး် င့ကိ်ကညီ်မ ိေသာအမျိ းသားေရး၊လ

မျိ းေရး၊ယ ေကျးမဓေလထ့းံတမ်းစ လာများ င့ထ်ပ်တညီမကကိ်ညီမ ရိပါမည်။စာ ကည့်

တကိ်ဖံွ ဖိ းတိးတက်ေရးအတွက်ကတ်တေလာက်ေရးြခငး်၊ြပတိက်အလပ်များ၊စေဆာငး်

ထားမများကိမ ေဝေပးြခငး်စသည့်စာေပပစည်းများတးိပွားလာေစေရးစသည့်လပ်ငနး်များ

ကလိည်း ကိ းပမ်းအားထတမ် ိသင့ပ်ါသည်။  

အ ကြံပ ချက(်၁၁)  

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်တစ်ခ၏အဂ ါရပ်များ၊ပရိေဘာဂ င့တ်ြခားပစည်းများစေဆာငး်ထား

ိမ င့ဝ်နေ်ဆာငေ်ပးမများသည်ေကျာငး်သားများ င့ဆ်ရာများအတွကသ်င် ကားမေလလ့ာ

မြပ ရာတငွအ်ေထာက်အပံ့ေပး ငိရ်မည်ြဖစ် ပီးသင် ကားေရး၊ေလလ့ာေရးပံစံများေြပာငး်

လဲသည် င့အ်တပံပိ့းေပးမများလည်းလိက၍်ေြပာငး်လဲ ငိရ်ပါမည်။(၄-၁၊၄-၂)  

အ ကြံပ ချက(်၁၂)  

စာေပပစည်းမ ေဝမလပ်ငနး်များ၊စာဖတ်သအဖဲွဝငမ်ျား၏ပညာ ာေဖွမများ၊စာအပ် င့ပံ် ပ်ိ

စာမဟတ်ေသာစာေပပစည်းများစေဆာငး်မများအားေကာငး်ဖွံ ဖိ းတိးတက်လာေစရန်

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များ၊ြပည်သစ့ာ ကည့်တကိ်များ င့တ်ကသလိ်စာ ကည့်တကိ်များအ

ချငး်ချငး်ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မထား ိ ပီး၊စာ ကည့်တကိအ်ချငး်ချငး်မ ေဝမများပိမဖံွိ ဖိ း

တးိတက်လာေစသင့ပ်ါသည်။(၄-၂၊၅-၄)  

အ ကြံပ ချက(်၁၃)  

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မးတစ်ဦးသည် သတရသစာေပများဖတ် မ၊မီဒယီာ င့န်ည်းပညာသ

င် ကားပိခ့ျချက်များ၊စးစမ်းေမးြမနး်မကအိေြခခံေသာသင် ကားနည်းများ၊နည်းပညာေပါငး်
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စပ်မ င့ဆ်ရာများ၏အရညအ်ချငး်ြပည့်မီေသာတးိတကမ်တိအ့ေပ တငွအ်ာ ံစကိ် ကည့်

ေနေသာအေလအ့ကျင့တ်စ်ခအဓိက ိေနသင့ပ်ါသည်။  

အ ကြံပ ချက(်၁၄)  

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်လပ်ငနး်စ များ၊ေကျာငး်၏ရည်မနး်ချက်များြပည့်ဝေစရနက် မး်ကျ

ငေ်သာစာ ကည့်တကိ်မးတစဦ်း င့အ်တေကျာငး်အပ်၊ဘာသာရပသ်ငဆ်ရာဆရာမများ၊အ

ြခားစာ ကည့တ်ကိ်မအဖဲွဝငမ်ျား၊ယ ေကျးမအဖဲွများ၊ဘာသာစကားဆငိရ်ာအဖွဲများ၊တငိး်ရ

ငး်သားများ င့အ်ြခားသးီြခားလမျိ းများအစ ိသြဖင့အ်ားလံးပးေပါငး်ေဆာငရွ်က် ကရနလိ်

အပ်ပါသည်။ (၃-၅၊၃-၅-၄၊၅-၁၊၅-၈)  

 

 

အ ကြံပ ချက(်၁၅)  

က မ်းကျငဝ်နထ်မ်းများအတက်ွ သင် ကားေရးပိငး်တွင ်ေလက့ျင့ေ်ပးမ င့ပ်ါဝငပ်တ်သက်မ 

များသည်ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ်၏လပ်ငနး်ဝနေ်ဆာငမ်များအတွက၊◌လိ်အပ်ေသာအချက်

အလက်များပံ့ပိးေပးရနအ်တကွ်အဓိကကျသည့်ေလက့ျင့မ်များြဖစ်ေ ကာငး်သက်ေသထ ငိ်

ပါသည်။  

အ ကြံပ ချက(်၁၆)  

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်၏လပ်ငနး်စ များ င့ေ်ထာက်ပံမ့များသည်ပစ ပန် င့အ်နာဂတ်တွင်

စာ ကည့်တကိ်အသးံြပ သများ၏လိအပ်ချက် င့ကိ်က်ညီေနေစရနလ်ည်းလိအပ်ပါသည်။  

  

၄။ မိတဆ်ကစ်ကား  

ကမာေပ ိေကျာငး်စာ ကည့်တိက်များသည်  ပံစံမျိ းစံ င့်တည် ိေန က ပီးအားလးံအတွက်

ေလ့လာ  သင် ကားေရးဟေသာဘံရည်မနး်ချက်ကိ  မ ေဝေန ကြခငး် ြဖစ်ပါသည်။  ထိေ ကာင့်

 ေကျာငး်စာ ကည့်  တိက်ဝန်ထမ်းများသည်  အသးံြပ သများအား  ညီမ ေသာအခွင့်အေရး င့် 
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တရားမ တမကိေပးစွမ်း ိင် သများ ြဖစ်ရပါမည်။  ေကျာငး်စာ ကည့်တိက်ဝန်ထမ်းများသည်

၁၉၅၉ကမာ့ကလသမဂကေလးသငယ်  အခွင့်အေရးေ ကညာစာတမး် ၊  ၁၉၈၉ကမာ့ကလ

သမဂကေလးသငယ်အခွင့်အေရးသေဘာတစာချ ပ် ၊  ကမာ့ကလသမဂလမျိ းစဆိင်ရာ

ေ ကညာစာတမ်း (၂၀၀၇) င့် IFLA  ၏  အဓိကတန်ဖိးထား  မများမာေအာက်ပါေဖာ် ြပချက်

များ ြဖစ် ကပါသည်။   

 သတငး်အချက်အလက် ာေဖွရာတွင ်ကမာက့လသမဂလအ့ခွင့အ်ေရးေ ကညာစာတမ်း ေ က

ညာချက် အပိဒ၁်၉တွငေ်ဖာ်ြပပါ ိေသာတီထငွဖ်နတီ်းမ င့ ်အေတွးအေခ ပိငး်ဆငိရ်ာလွတ်လ

ပ်ခွင့် ရိမည်ဟေသာစည်းမျ း  

 လအ့ဖဲွအစည်းများအသငး်အဖဲွများက၎ငး်တိလိ့အပ်ေသာလမေရး၊ပညာေရး၊ယ ေကျးမ၊ဒမီိ

ကေရစီ င့ဆ်ငိေ်သာအေ ကာငး်အရာများ င့စ်းီပွားေရးဆငိရ်ာပညာရပ်များသတငး်အချက်အ

လက်များ ာေဖွရာတွငြ်မနြ်မနဆ်နဆ်နေ်ပး ငိရ်မည်ဟေသာခံယချက်  

 စာ ကည့်တကိ်၏အဆင့ြ်မင့လ်ပ်ငနး်စ များြဖင့အ်သးံြပ သများလိအပ်ေသာသတငး်အချက်

အလက်ဟေသာခံယချက ် 

 အဖဲွဝငမ်ျားအားလံးအကျိ း ေိစရနအ်တွက ်စာ ကည့်တကိ်၏လပ်ငနး်စ များသည် ငိင်ံ

သား တငိး်၊ မည်သည့်ေဒသမဆ ိလမျိ းဘာသာစကား မသနစ်ွမး်မ တငိး်ရငး်သားကျားမ မ

ေရွး မခွဲြခားပဲ ပံ့ပိးေပးရမည်ဟေသာကတိခံယချက် စည်းမျ းများသည်ပထမအ ကိမ1်999

တွငထ်တ်ေဝခ့ဲေသာ IFLA/UNESCO ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ်ဆငိရ်ာေ ကညာချက်တွင ်ေဖာ်

ြပ ထားချကမ်ျားကအိေြခခထံား ပီး ဘာသာ များစွာသိလ့ည်း ဘာသာြပနဆ်ထိား ိ က ပီး 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များ၏ ပံရိပ်ြမင့တ်ငေ်ပးရနလည်း လိက်နာ အသးံြပ ခဲ့ ကသည်။  

ေ ကညာချက်တွင(်သက်ဆငိရ်ာပညာေရးဝန် ကးီ ာနများသည်မဟာဗျ ဟာ၊မဝါဒ င့စ်မီံချ

က်များေရးဆွ၍ဲဤေ ကညာချက ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင် ငိေ်စရနပံ့်ပိးေပးရမည်) ဟ

ေဖာ်ြပပါ ိသည်။ဤစာတမး်ထတ်ေဝမကကိမာေပ ိဆးံြဖတ်ချက်ေပး ငိသ်များကိအသိ

ေပးထားြခငး်ြဖစ် ပီးစာ ကည့တ်ကိ်အသငိး်အဝနး်ကိအကအညီအေထာက်အပံမ့ျားေပး ငိ်
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ေစရနြ်ဖစ်သည်။ ဤေ ကညာချက်ပါစာတမ်းများသည်ေကျာငး်ဦးေဆာငသ်များအတွက်စ

ည်းမျ းများေရးသားရာတွငအ်ကအညီြဖစ်ေစရနေ်ဖာ်ြပထားြခငး်ြဖစ်သည်။အဘယ့်ေ ကာင့်

ဆေိသာ်ေကျာငး်များ င့ေ်ကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များသည်တစ် ငိင်ံ င့တ်စ် ငိင်မံတညီ ကသ

ည့်အတွက်ြပည်တွငး်တံ ့ြပနမ်များအတွကစ်ည်းမျ းများကသိတိ င့သ်းံစွဲ ကရနလိ်အပ်ပါသ

ည်။ ဤေ ကညာချကပ်ါစာတမ်းများသည်စိတ်ကးစိတ်သနး် င့ရ်ည်မနး်ချက်များကရိညရွ်ယ်

ထားြခငး်ြဖစ် ပီးေကာငး်မွနတ်းိတက်စွာဝနေ်ဆာငမ်ေပး ငိေ်သာ ငိင်မံျားကစာ ကည့တ်ကိ်ပ

ညာ ငမ်ျားကပငအ်သးံြပ ကသည်။ပါဝငပ်က်သကသ်များကိလံေဆာ်ေပး က ပီးအလပ်ပတ်

ဝနး်ကျင၏်လိအပ်ချက၊်ေြပာငး်လဲမအချက်အလက်များကိလကိ်၍ပံ့ပိးေပးရနလ်အိပ်ေ ကာ

ငး်သတြိပ မိ ကသည်။ စည်းမျ းများအားလံးသည်ေအာငြ်မငလိ်မ င့၎်ငး်ေအာငြ်မငမ်မတ

ဆင့ရ် ငိေ်သာေမ ာ်လင့ခ်ျကတ်ိအ့ ကားညိ ငိး်မြပ ငိေ်စရနက်ယိ်စားြပ ပါသည်။ေကျာငး်စာ

ကည့်တကိ်မးတစ်ဦးချမတအ်သးံြပ ေနေသာစည်းမျ းတာဝနမ်ျားသည်ပတ်ဝနး်ကျင် င့သ်

ဟဇာတြဖစ်ေစရနက်ားအေရး ကီးလပါသည်။စံစည်းမျ းများသည်စာ ကည့်တကိကိ်အသးံ

ြပ သများ စသ်က်လိက်နာ ငိသ်ည့်စည်းမျ းများသာြဖစသ်င့ပ်ါသည်။စာ ကည့်တကိကိ်ြပ

ြပငမ်ွမး်မံြခငး်၊ရနပံ်ေငတွးိြမင့ြ်ခငး်၊ဝနထ်မး်တိးြမင့ခ်န ့ထ်ားြခငး်များေဆာငရွ်က်ရနလိ်အပ်

ေ ကာငး်တငြ်ပလာပါကအဆပိါေြပာငး်လဲမများြဖစ်ေပ လာြခငး်သည်ေကျာငး်သားေကျာငး်

သများ င့ဆ်ရာများစာ ကည့်တကိ်အသးံြပ မများြပားလာသည်ဆေိသာေအာငြ်မငမ်သက်

ေသခံများပငြ်ဖစ်ပါသည်။ ရနပံ်ေင၊ွနည်းပညာ၊စာအပ်စာတမ်း င့စ်ာေပပစည်းစေဆာငး်မ၊ဝ

နထ်မ်းခန ့ထ်ားမတိက့အေကာငး်ဆးံသင် ကားေပးမ၊ေလလ့ာမပတ်ဝနး်ကျငမ်ျားအတကွ်အာ

မခံေပးဖိလိ့အပ်ချက်ေတွမဟတ် ကပါဘး။ပိအေရး ကးီတာကေတာစ့ာ ကည့်တကိအ်သးံြပ

သများလငယ်များအားလံးစာ ကည့်တကိ် င့ရ်ငး် းီက မး်ဝငမ် ိေစေရးပဲြဖစ်ပါသည်။ 

ေကျာငး်အပ် ကးီများ၊ပါဝငပ်တ်သက်သများ၊ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ပညာ ငမ်ျားအတွက်အ

ေရး ကီးဆးံေမးခွနး်မာေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်လပ်ငနး်ဝနေ်ဆာငမ်များမတစ်ဆင့ေ်ကျာငး်

သား င့ဆ်ရာများအတွကတ်နဖိ်း ိေသာမညသ်ည့်ေထာကက်မမျိ းကိမဆရိေစ ငိသ်ည်ဆသိ
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ည့်အချက်ြဖစ်ပါသည်။ဆယစ် စ်ေလးခအတငွး်သေတသနြပ ချက်များအရသင့တ်င့ေ်လ ာ

က်ပတ်စွာစေဆာငး်ထားေသာစာစများြဖင့ဝ်နေ်ဆာငမ်ေပးေနေသာေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်

များသည်ေကျာငး်သားများရ ိလာသည့်ေအာငြ်မငမ်အတက်ွသသိာထင် ားေသာသက်ေရာ

က်မကရိ ိခံစား ကရပါသည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များအတွက်အေရး ကီးဆးံအရငး်အြမ

စ်မာစာ ကည့်တကိ်မးြဖစ်ပါသည်။သိေ့သာ်ထစိာ ကည့်တကိ်မးသည်အရညအ်ချငး်ြပည့်မီ ပီး

အြခားသင် ကားေရးပိငး် င့လ်ည်းပးေပါငး်ေဆာငရွ်က်တတ်၍ဗဟသတြပည့စံ်လျက်ေကာ

◌ျငး်သားများအတွက်အေတွအ ကံ များမ ေဝေပး ငိသ်ြဖစ်ရပါမည်။  

IFLAေကျာငး်စာ ကည့်တကိစ်ည်းမျ းများကိ အသးံြပ ပီး ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များကပိိမိ

တးိတက် ေကာငး်မွနလ်ာေစရန ်ပံစံမျိ းစြံဖင့ပံ်ပိ့းေပးသင့ပ်ါသည်။ ဖံွ ဖိ း ပီး၊ဖွံ ဖိ းဆဲ ငိင်ံ

များတွင ်ထသိိပံ့့ပိးေပး ရနစ်နိေ်ခ မများ ိ ငိပ်ါသည်။ သိေ့သာ်ကျင့ဝ်တ် င့ပ်ညာေရးဆငိရ်ာ

ရည်မနး်ချကမ်ျားကိ အေြခခ၍ံ ပညာသင် ကားြခငး်အားြဖင့ ်ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များ ဖံွ

ဖိ းတိးတက်ေရးအတွက ်ြဖတ်သနး် ကရမည်ြဖစ်ပါသည်။ စာတတ်ေြမာကမ်၊နည်းပညာ င့်

စီမံကိနး်များက ိIFLA ကပံ့ပိးေပးေသာစာအပ် Global Perspectives on School Libraries: 

Projects and Practices (Marquardt & Oberg 

2011)တွငဥ်ပမာအေနြဖင့ေ်ဖာ်ြပေပးထားပါသည်။ ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များ ဖံွ ဖိ းတိးတ

က်ေရး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန် င့ ်အဆင့တိ်းြမင့ေ်ပးရန ်နည်းပညာလမး် နခ်ျက်များကိ  

IFLA မထတ်ေဝ ထားေသာ Global Action on School Library Guidelines (Schhhultz-

Jones & Oberg ,2015) တွငေ်တွ ိ ငိပ်ါသည်။ IFLA /UNESCO School Library 

Manifesto   ကေကျာငး် စာ ကည့်တကိ ်များဖံွ ဖိ းတးိတက်ေရးအတွက်အေြခခံကျေသာစ

ည်းမျ းများကိေဖာ်ြပေပးထားပါသည်။ ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ်လမ်း နခ်ျက်များသည ်

ေဖာ်ြပပါအေြခခံကျေသာ စည်းမျ းများကိ အေကာငအ်ထည ်ေပးရန ်လမး် နေ်ပးပါသည်။

 ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်လမး် နခ်ျက်များသည်အားလံးအတွက်သင် ကားေပးရန် င့ေ်လ့
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လာ ငိေ်စရနဟ်ေသာေဆာငပ်ဒအ်ရက ပ််တိ၏့အားထတ်မ၊ဝနေ်ဆာငမ်ကအိေကာငး်ဆးံ

င့အ်စွမး်ေဆာင် ငိဆ်းံပံပိ့းေပးေရးသည်စိနေ်ခ မများြဖစ် ကပါသည်။  

  

ကမာ င့ယ် စ းစား ကည့်ြခငး်  

ဤေကျာငး်စာ ကည့်တကိလ်မ်း နအ် ကြံပ ချက်များသည် အခွင့အ်ေရး၊ လမေရး င့ ်တရားမ တ မ

များ ပါဝငေ်ရးအတွက်ကိ ကိ တငတွ်က်ဆထားြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ ၎ငး်တိကိ့၂၁ရာစ၏ ဆက်စပ်အ

ေ ကာငး်အရာများတငွ ်ေြပာငး်လဲမ၊ ကွဲြပားလပ် ားမများကိ ထးြခားချက်အေန င့ ်ကွဲြပားေသာအ

ဆင့အ်တနး်များအ ကား ဆက်သွယ်ချက်အြဖစ ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ခဲ့ ကြခငး် ြဖစ်သည်။ ကမာ

ေပ တွငလ်သားတိ၏့ဘဝများသည် စးီပွားေရး၊ ကမာတဝနး်ချိတ်ဆက်ေဆာငရွ်က်မ (ဂလဘိယ်လိင်

ေဇး ငး်) လမေရးမတည် ငမိမ်၊ ဒဂီျစ်တယ် င့န်ည်းပညာများတိးတက်ေြပာငး်လဲမ၊ သဘာဝပတ်ဝနး်

ကျငထ်နိး်သမိး်ေစာင့ေ် ာက်ေရး င့အ်စိမး်ေရာငလ်ပ် ားမများေ ကာင့ထ်ခိိက်ေန ကရသည်။ပညာ

ေရးသည်တိးတက်ေနေသာနည်းပညာကိအသးံြပ ၍သင် းိများကိေြပာငး်လဲရြခငး်ြဖစသ်ည်။ ( 

ဥပမာ- 

တွက်ချက်ြခငး်၊ဂိမး်ကစားြခငး်၊စမတ်ဖနး်များ) ။ ငိင်မံျားစွာတွငပ်ညာေရးအတွက်စံပံစံအသစ်များ

သည်ဘ ာေရး၊ဥပေဒြပ မတိ ့ င့ဆ်က်စပ်ေနေသာအေ ကာငး်အရာများကအိသးံြပ က ပီးေကျာငး်

င့တ်ကသလိ်များ၏ကနက်ျစရိတ် င့အ်သးံစရတ်ိေလ ာခ့ျမကအိေလးအနက်ထားလာ ကပါသည်။

တကမာလံးတငွအ်ထက်တနး်ေကျာငး်အဆင့ေ်အာငြ်မငမ်အေရအတွက်ြမင့မ်ားလာေနေသာ်လည်း

မလတနး်ေအာငြ်မငမ်မာနမိ့က်ျေနဆြဲဖစ်ေနပါသည်။စးီပာွးေရး င့လ်မေရးေြပာငး်လဲမများေ ကာင့်

အဆပိါေကျာငး်များ င့တ်ကသလိ်များတငွ် ငိင်ြံခားေကျာငး်သားများ င့ဒ်တိယဘာသာစကားသင်

ယသများတိးလာေ ကာငး်ေတွ ိရပါသည်။နည်းပညာက ေနရာအ ံပ့ျံ ံေ့နမသည်ေလလ့ာသများ

အတွက်သတငး်အချက်အလက်သတပညာရ ိ ငိမ် င့ဆ်က်သွယ်ေရးနယ်ပယဆ်ငိရ်ာနည်းလမ်းများ

ကေိြပာငး်လဲေစခ့ဲပါသည်။စာ ကည့်တကိ်များသည်စာေပမဟတ်ေသာပစည်းများ ( Non-book 

materials) င့ ်open access 
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data ကဲသ့ိေ့သာလမး်ေ ကာငး်များ၊ေလ့လာေရးေဆာငရွ်က်ချက်အဆင့မ်ျားေ ကာင့ထ်ခိိက်မများလ

ည်း ိေနခဲ့ပါသည်။ကမာေပ ိအစးိရများသည်  EU ၏ DigitalAgenda င့တ်ညီေသာေအာက်ပါအ

ချက်၇ချက်ကိအေြခခံထားေသာအချက်အလက်များကစိေဆာငး်ေနခဲ့ ကပါသည်။  

 Digital Single Market- 

online လပ်ငနး်များ င့ပ်ါဝငသ်ည့်ဆက်စပ်အေ ကာငး်အရာများအရအခက်အခအဲတားအ

ဆးီများမ ိေတာေ့ပ။စံ နး်များITပစည်းများအတွက်စံအသစ်များသည်ချိ ယွငး်မမ ိေသာ

ဆက်သွယ်ချက်များအြဖစ်ပံပိ့းေပး ငိလ်ာ ကပါသည်။  

 ယံ ကည်မ င့လံ်ြခံ မ-

 ခငိမ်ာေသာနညး်ဥပေဒများြဖင့ ် cyber hacking များကတိံ ့ြပနမ်ေပး ငိေ်သာေဒတာလြံခံ

ေရး။  

 လျငြ်မနေ်သာအငတ်ာနက-်လျငြ်မနေ်သာအငတ်ာနကရ် ိ ငိေ်ရးရငး် းီြမ ပ် မံ  

 သေတသန င့တီ်ထငွမ်များ- ICT ပိငး်တငွရ်ငး် းီြမ ပ် မံတးိြမင့ြ်ခငး်  

 ဒဂီျစ်တယ်စာတတ်ေြမာက်မ နး်၊က မး်ကျငမ်ဒဂီျစ်တယ်ပစည်းများကိအကျိ းမ ိေသာသးံ

စွဲမမြဖစ်ေစရနပ်ညာေပးေလက့ျင့ေ်ပးြခငး်  

 ICTအကျိ းေကျးဇးများစွမး်အငသ်းံစွဲမေလ ာခ့ျေရး၊ပဂလိကလပ်ငနး်များအတွက်အကျိ းြဖ

စ်ထနွး်ေသာနည်းလမ်း၊ င့ယ် ေကျးမအေမအွ စ်ထနိး်သမိ်းရန။်  

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ပညာ ငမ်ျားအတွကဒ်ဂီျစ်တယ်စမွ်းရည်များတးိတက်ေစရနေ်ကျာငး် င့်

ေကျာငး်သားများ၊ေလ့လာသများအတွကသ်တငး်အချက်အလက်သတပညာဗဟသတတိးတက်ေစ

ရနေ်ကျာငး်ပတ်ဝနး်ကျငတ်ငွလ်ပ်ေဆာင် ကရပါမည်။တကမာလံးတငွ၊်ေကျာငး်စာ ကည့်တိက်ဝန်

ေဆာငမ်လပ်ငနး်သည်ဒဂီျစတ်ယ်နည်းပညာတးိတက်ေြပာငး်လဲမေ ကာင့ေ်ြပာငး်လဲမများြဖစ်ေပ ေန

ကသည်။၎ငး်ေြပာငး်လဲမများက ငိင်သံားများအေနြဖင့ဒ်ဂီျစ်တယ်နည်းပညာအေြခခစံည်းမျ းများ

သင် ကား ကရနလိ်အပ်ေ ကာငး်တးိြမင့ေ်ဖာ်ြပလျက် ိပါသည်။  
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ြပည်တငွး်၌ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်  

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်လမး် နခ်ျက်များသည်ြပည်တွငး်အေနအထားအရဆေီလျာ်စွာညိ ငိး်လပ်

ေဆာငရ်နရ်ည်ရွယ်ထား ပီးအထးသြဖင့ဥ်ပေဒ င့သ်င် ိးများေပ တငွအ်ေြခခံထားပါသည်။ေကျာငး်

စာ ကည့်တကိ်ဖံွ ဖိ းမဥပေဒြပ ေရးသည်ပညာေရးဥပေဒသိမ့ဟတ်စာ ကည့်တကိ်ဥပေဒသိမ့ဟတ်

စ်ခစလံးတငွပ်ါဝငြ်ခငး်(သိမ့ဟတ်) စ်ခစလံးတွငမ်ပါဝငမ်မ ိြခငး် ိ ငိပ်ါသည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တိ

က်လမ်း နခ်ျက်များသည်စာ ကည့်တကိ်၏သးီြခားအလပ်တာဝနမ်ျား၊အဆင့အ်တနး်၊အကျိ းရလဒ်

များကိသတမ်တ်ေပး ငိသ်ည့်နည်းတထအိချက်များ င့ ် ပက်သက၍် 

လးံဝေဖာ်ြပမထားြခငး်လည်းြဖစ် ငိပ်ါသည်။  

လမ်း နခ်ျက်များသည်ေဒသတွငး်လအ့ဖဲွအစည်းအတွငး် ိေကျာငး်စာ ကည့်တကိမ်ျားကိချိနညိ်ေပး

ပီး၎ငး်တိ၏့ရလဒမ်ျား၊ေကျာငး်အတွငး်လိအပ်ေသာသတငး်အချကလ်က်များ၊လမေရး၊လမျိ းေရး၊

ယ ေကျးမ၊ဘာသာစကား၊တိငး်ရငး်သား င့အ်ြခားလဦးေရပမာဏစသည်တိကိ့ေကျာငး်တွငး်ေကျာ

ငး်ြပင် စ်ဌာနစလံးအတွကဝ်နေ်ဆာငမ်ေပး ငိရ်နရ်ည်ရွယ်ထားပါသည်။  

စာ ကည့်တကိ်လပ်ငနး်များသည်လငယ်များကိေအာငြ်မငစ်ွာအကျိ းြပ ပံသေတသနအေထာက်အ

ထားများကိေကျာငး်အပ်ချ ပ်သများ၊အစးိရ၊ဥပေဒြပ သများ င့ပ်ညာေရးအရာ ိများသိ ိေစရနလ်မ်း

နခ်ျက်များကေဆာငရွ်က်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။  

စာ ကည့်တကိ်တာဝန် ိသများအေနြဖင့ပ်ညာေရး င့လ်အ့ဖဲွအစည်းအတွငး်ေြပာငး်လဲတးိတက်ေနမ

များ င့အ်မီလိက် ငိရ်န၊်ဤလမ်း နခ်ျက်များကိအသးံြပ ငိမ်ည်ြဖစ်ပါသည်။ထိ ့ြပငလ်မ်း နခ်ျက်

မျာသည်အဆပိါေြပာငး်လဲမများအတွကအ်ေထာက်အကြပ ပစည်းအေနြဖင့ဆ်က်သယ်ွေပးမည်ြဖ

စ်သည်။  

  

 

ရည် န်းချကမ်ျား  
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 အခန်း(၁)  

ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ၏်တာဝန် င့ရ်ည်ရွယခ်ျကမ်ျား 

ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ၏်ေ ကညာချက ်

 

“ေကျာငး်စာ ကည့်တကိမ်ျားသည်ယေနေ့ခတ်၏သတငး်အချက်အလက်များ၊ဗဟသတများကိအေြခခံေသာ

လအ့ဖဲွအစည်းအတွငး်အဓကိလအိပ်ေသာသတငး်အချက်အလက်များအေတးွအေခ များအားပံ့ပိးေပးမည်ြဖ

စ်ပါသည်။ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ်များသည်ေကျာငး်သားများကိသတိ၏့ဘဝတစ်သက်တာသင် ကားေရးစမွ်း

ရည် င့စ်ိတ်ကးစိတ်သနး်များကိတးိတက်ဖံွ ဖိ းေစ ပီး ငိင်သံားေကာငး်ပီသစွာ ကးီြပငး် ငိေ်စရနေ်မးွထတ်

ေပး ကရပါမည်။” 

၁၊၁ -နိဒါန်း 

ဤအခနး်သည်ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်၏တာဝန် င့ရ်ည်ရွယ်ချက၊◌မ်ဝါဒများကိ IFLA/UNESCO School 

Library Manifesto (1999) 

မသတ်မတ်ချက်များအတငိး်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ေ ကညာချက်တွငေ်ကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ်ဟသည်ေကျာငး်
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အဖဲွအစည်းအတွငး်ပညာ ာသများ င့ေ်ကျာငး်သားများ၏သင် ကားေရး၊သငယ်ေရးများကိတးိတက်လာေစ

ရနတွ်နး်အားေပးရေသာေနရာအြဖစ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ေ ကညာချက်၏အဓိကအေ ကာငး်အရာများကေိနာ

က်ပိငး်အခနး်များတွငအ်ေသးစိတ်ေဖာ်ြပပါမည်။ 

၁၊၂ - ဆကစ်ပ်ေသာအ ကာငး်အရာများ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များသည်တစ်ကမာလံးတွငေ်လလ့ာစရာေနရာများအြဖစ်တည် ိေန က ပီးေကျာငး်

သားများဆရာများ၏ပညာေရးလအိပ်ချက်များြဖစ်ေသာစာအပ် င့ပံ် ပ်ိမဟတ်ေသာစာေပပစည်းများကပံိ့ပိး

ေပးရာေနရာများလည်းြဖစ် ကပါသည်။ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ်များ၏ ငသ်နမ်သည်စာ ကည့်တကိ်အသးံြပ

သများ၏လိအပ်ချက်များအားဝနေ်ဆာငေ်ပး ငိမ် င့ေ်ပး ငိစ်ွမ်း ိမအေပ မတည်ေနပါသည်။ေကျာငး်စာ က

ည့်တိက်များ၏တာဝန် င့ဝ်တရားများသည်အသးံြပ သေကျာငး် င့ေ်ကျာငး်သားတိ၏့လိအပ်မအေပ လကိ်၍

ကွဲြပား က ပီးတစ်ဦးတစ်ေယာက်ချငး်ကြိဖစ်ေစ၊အဖဲွငယ၊်အဖဲွ ကီးများကြိဖစ်ေစ၊စာ ကည့်တကိ်အသးံြပ သ

တိ၏့လိအပ်ချကမ်ျားကအိလံးစပံံ့ပိးေပး ကရပါသည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ကိအသးံြပ ဖတ် ေလ့လာသ

၏ဦးတည်သည့အ်ချက်များသည်ေကျာငး်၏သင် းိ နး်တမ်းများကပံိ့ပိးအားေပး ကပါသည်။ဥပမာ- 

Lubato Library 

စီမံကိနး်သည်ဇမဘ်းီယား ငိင်ံ ိမဘိမဲ့ င့အ်ြခားကေလးသငယ်များကိပညာေရးအေတွအ ကံ များရ ိေစ ပီး၊

ယ ေကျးမအရငး်အြမစ်များအားထနိး်သမိ်းတတ်ေစရနပံ်ပိ့းေပးခ့ဲပါသည်။ 

 

၁၊၃ -ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ၏်အဓိပါယ ်

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ဆသိည်မာေကျာငး်၏စာအပ်စာတမ်းများ င့ပံ် ပ်ိမဟတ်ေသာစာေပပစည်းများထား

ိရာေနရာြဖစ် ပီးအသးံြပ သေကျာငး်သားေကျာငး်သများစာေပဖတ် ေလ့လာရန၊်စးစမ်းသြိမငလ်ိစိတ်ထက်

သနလ်ာေစရန၊်သေတသနြပ ရန၊်ေတွးေတာ ကံဆရန၊်စိတ်ကးဉာဏရ်င့သ်နေ်စရန၊်တီထငွဖ်နတ်ီးတတ်ေစရန်

စသည့်အေလအ့ကျင့မ်ျားအားဘဝတစသ်က်တာတငွစ်ွဲ မသွဲားေစသည်ထပိျိ းေထာငေ်ပးမည့်အချကအ်ချာ

ကျလေသာေနရာတစ်ခလည်းြဖစ်ပါသည်။ဤေနရာကိ School media centre; centre for 

documentation and Information, Library recource center ၊ Library learning commons 
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စသြဖင့အ်မျိ းမျိ းေခ ကေစကာမေကျာငး်စာ ကည့်တကိဟ်ေသာအသးံကိသာအများဆးံအသးံြပ ေန ကပါ

သည်။ စ်ေပါငး်ငါးဆယ်ေကျာ်အြပည်ြပည်ဆငိရ်ာသေတသနြပ ချက်အရေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ကိေအာက်

ပါအဂ ါရပ်များြဖင့ခ်ွြဲခား ငိ် ကပါသည်- 

 စာ ကည့်တကိ်တွငက် မ်းကျငေ်သာစာ ကည့်တကိ်မးတစဦ်း င့အ်တစာတတ်ေြမာက်ေရးတိးတက်

ေစရနပံ့်ပိးေပး ငိေ်သာေကျာငး်စာသင် ကားသဆရာဆရာမများ၊ေကျာငး်စာ ကည့်တကိစ်ီမံခန ့ခ်ွဲေရး

အဖဲွ၊သင် ကားေရးဝနထ်မး်များ င့ပ်းေပါငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး် င့ပ်ညာေရးအသငိး်အဝနး်အတွငး်ေစ့စ

ပ်ညိ ငိး်လပ်ေဆာင် ငိရ်နစ်ီမခံျက်များထား ိြခငး်။ 

 ေကျာငး် င့ေ်ကျာငး်ြပငပ်ပညာေရးသင် းိများ င့တ်စ်ဦးချငး်အလကိ်လိအပ်ချကမ်ျား၊လပ်ေဆာငရ်

နအ်တွက် အဆင့ြ်မင့သ်းီြခားစေဆာငး်မများ (ပံ ပ်ိ၊ပံ ပ်ိမဟတ်ေသာစာေပပစည်းများ) 

ပံ့ပိးေပး ငိရ်နစ်ီမံချက်များ ထား ိြခငး်။ 

 တးိပွားလာမည့် စာေပပစည်းစေဆာငး်မများ င့ ် စာစြခငး်လပ်ငနး် စ ဆက်မြပတ် 

ငသ်နေ်နေစရန် ငး်လငး်တကိျြပတ်သားေသာ မဝါဒ င့စ်မီံချက်များထား ိြခငး်။ 

ပညာေရးစနစ်တွင ် ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များ၏ ရည်ရွယ်ချက် င့ဦ်းတည်ချက ်

ငသ်နေ်စရနအ်ထက်ေဖာ်ြပပါလကဏာ၃ရပ်ြဖင့ ် အဆင့ဆ်င့ေ်ကျာ်ြဖတ် ကရန ်

လအိပ်ပါသည်။ေကျာငး်သားများ၏ ေလလ့ာမများကိ အေထာက်အပံ့ရေစရနသ်ည ်

အထက်ပါအချက်များေပ တငွ ် မတည်ေနသည်ဟ သေတသနြပ ချက်များက 

ေဖာ်ြပေန ကသည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များသည်ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိငး်လည်ပတ်လပ်ေဆာငေ်န ကပါ

သည်- 

 စာ ကည့်တကိ်ေနရာသည်ေကျာငး်ပတဝ်နး်ကျင် ိလတငိး်အသးံြပ ငိေ်သာေနရာြဖစ်ြခငး်။ 

 သတငး်အချက်အလက်တိကိ့ပံ့ပိးေပး ငိရ်နစ်ေဆာငး်ထားမသည်မီဒယီာအသးီသးီမအဆင့မ်ီမထီနိး်

သမိ်းထား ိမ ိြခငး်။ 

 တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချငး်စီ၏စးစမး်မ၊တီထငွမ် င့စ်ိတ်အားထက်သနမ်တိကိ့အားေပးကညီ ငိြ်ခငး်၊ 
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 ေကျာငး်သားအသးီသးီကရယ ာေဖွလသိည့်မတကွြဲပားေသာပညာရပ်များ င့အ်ြငငး်ပွားဖွယ်အ

ေ ကာငး်အရာများအားလံးကလိွတ်လပ်လြံခံ စွာ၊ ာေဖွ ငိြ်ခငး်။ 

 ဗဟသတ ာေဖွရာတွငေ်ကျာငး်သားများ၏လပ်ေဆာင် ငိစ်ွမ်း င့လ်ပ်လစိိတ်အေပ မတည်၍ပံ့ပိး

ေပး ငိေ်သာေနရာြဖစ်ြခငး်။ 

 နည်းပညာပစည်းများကအိသးံြပ ၍ဗဟသတြဖန ့ေ်ဝ ငိေ်သာေနရာြဖစ်ြခငး်။ 

 ေကျာငး်အသငိး်အဝနး်တွငစ်ာေရးစာဖတ်တိးတက်ေစေရးအတွက်ပံစံမျိ းစြံဖင့ပံ့်ပိးေပး ငိေ်သာေန

ရာြဖစ်ြခငး်။ 

 ဒဂီျစ်တယ်ဆငိရ်ာပစည်းများ၊၎ငး်တိကိ့က မ်းကျငစ်ွာအသးံြပ ရမည့်နည်းလမး်၊၎ငး်တိကိ့ကျင့ဝ်တ်

င့အ်ညီသးံတတ်ေစရန၊်၎ငး်တိကိ့လြံခံ စိတ်ချစွာအသးံချတတ်ေစရနပံ့်ပိးမေပး ငိေ်သာေနရာြဖစ်ြခ

ငး်။ 

 မိမိတိအ့မိ်တွငအ် မတဲမ်းမရ ငိေ်သာနည်းပညာ၊က မ်းကျငမ်တိကိ့အသးံြပ ပီးသတငး်ရငး်ြမစမ်ျားရ

ယ ငိမ်ေနရာတစ်ခအြဖစ်ေကျာငး်အသငိး်အဝနး်တွငလ်သားအားလးံအတွက်တည် ိြခငး်။ 

 (ယ ေကျးမ၊အသက်ေမွးဝမး်ေကျာငး်ပညာ င့ပ်က်သက်ေသာပွဲလမ်းသဘငမ်ျားအတကွ်အစည်းအ

ေဝးများ၊ြပပွဲများ၊အစ သိြဖင့)် လမေရးပွဲများကျငး်ပရာေနရာတစ်ခအြဖစ်လည်းရပ်တည် ငိြ်ခငး်။ 

 

၁၊၄ -ေကျာငး်တငွး်၌ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ၏်အခနး်က  

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်သည်ေကျာငး်တငွး်၌သင် ကားေရး င့ေ်လလ့ာစရာေနရာတစ်ခအြဖစ်ေဆာငရွ်က်ေပး

ေလ့ ိ ပီးေကျာငး်၏သင် ိး နး်တမ်းများ င့ဆ်က်စပ်အေ ကာငး်အရာများကိပံပိ့းေပးေသာေနရာလညး်ြဖစ်

သည်။ထိ ့ြပငေ်အာက်ပါအချက်များကိလည်းအဓိကအားြဖင့အ်ေလးထားပါသည်- 

• အရငး်အြမစ်အေြခခံစွမး်ေဆာငရ်ည်များ- 

သတငး်အချက်အလက်အရငး်အြမစ်များကိ ာေဖွရယရာတွငပံ်စံမျိ းစံြဖင့ရ်ယ ငိ် ပီးလယ့ ေကျးမ

သမငိး်ကေိဖာ် နး်ြပေသာလတိဖ့နတ်ီးခဲ့သည့်အသးံအေဆာငပ်စည်းများ၊(လသားများသည်လည်း

အရငး်အြမစ်များအြဖစပ်ါဝင် ကသည်) 
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၎ငး်စွမး်ေဆာငရ်ည်များတွငန်ည်းပညာကရိယာများကအိသးံြပ ြခငး်၊ပံ ပ်ိစာ င့ပံ် ပ်ိစာမဟတ်ေသာ

အြခားစာေပပစည်းများဖံွ ဖိ းတိးတက်လာြခငး်လည်းအပါအဝငြ်ဖစသ်ည်။ေတွးေတာ ကံဆ ငိမ်အ

ေြခခံစွမ်းေဆာငရ်ည်များ- 

သတငး်အချက်အလက်အရငး်အြမစ်များကိ ာေဖွရယရာတွငသ်ေတသနြပ လပ်ြခငး်၊စးစမး်မနည်း

လမ်းသစမ်ျားြဖင့် ာေဖွ ပီးပိ၍အဆင့ြ်မင့ေ်သာေတွးေတာြခငး် င့ဆ်နး်စစ်ေဝဖနြ်ခငး်တိ ့ြဖင့အ်ရည်

အေသွးြမင့မ်ားေသာထတ်ကနမ်ျားကိဖနတ်ီးထတ်လပ် ငိြ်ခငး်။ 

• ဗဟသတဆငိရ်ာအေြခခံစမွ်းေဆာငရ်ည်များ- 

သတငး်အချက်အလက်အရငး်အြမစ်များကိသေတသနြပ လပ်ြခငး်၊စးစမ်းမနညး်လမး်များြဖင့် ာ

ေဖွရယရာတငွဗ်ဟသတ ကယ်ဝြခငး်ဟသည့်အေြခခံမကအိဓိကထားြခငး်ြဖစ်သည်။ 

• စာဖတ်ြခငး် င့စ်ာတတ်ေြမာက်မစွမ်းေဆာငရ်ည်များ- 

စိတ်ေပ ာ်ရငမ်အတွက်စာဖတ်ြခငး်၊စာဖတ်ြခငး်၌ေမွေလျာ်ြခငး်၊ဘဝလမး်ဆလံမး်ခွများအတွက်စာဖ

တ်ြခငး်မသငယ်ရြခငး်၊ဘဝတွငေ်ြပာငး်လဲမ၊စသြဖင့ဆ်က်သွယ်ချက်များ င့ယံ် ကည်မများကိပံစံ

မျိ းစြံဖင့ြ်ဖန ့ြ်ဖ း ကရာတငွပ်ငက်ယိ်စွမး်ေဆာင် ငိမ် င့ပ်ငက်ယိ်ဗီဇတိသ့ည်စာဖတ်ြခငး်ြဖင့န်ားလ

ည် ငိစ်ွမ်းကိတးိတက်ေစ ငိြ်ခငး်။ 

• လလချငး်၊ဆက်သွယ်မစွမ်းေဆာငရ်ည်များ- 

သတငး်အချက်အလက်အရငး်အြမစ်များကိ ာေဖွရာတွငသ်ေတသနပညာ ငမ်ျား၊သတငး်အချက်

အလက်အသးံြပ သများ၊ဗဟသတဖနတ်ီးသများ င့် ငိင်သံားများအေ ကာငး်ယ ေကျးမ င့လ်မေရး

အြဖစ်သတငး်အရငး်အြမစအ်ေြခခံစးစမ်းြခငး် င့သ်င် ကားြခငး်တိပ့ါဝငပ်တသ်က်ြခငး်တိ ့ြဖစ်ေစ ိ

ငသ်ည်။ 

• သင် ကားြခငး်စီမံခန ့ခ်ွဲမစွမ်းေဆာငရ်ည်များ- 

လပ်ငနး်များ င့အ်စအီမမံျားကိစွမ်းေဆာင် ငိစ်ွမး် သိည့ေ်ကျာငး်သားများြဖစ်လာေစရနသ်င် းိ

နး်တမ်းကိအေြခခံေသာစးစမ်းမအဖဲွ ြဖင့ေ်အာငြ်မငစ်ွာတာဝနယ် ငိေ်သာ စမွ်းေဆာငရ်ည်များြဖင့ ်

အဓိကထားသင် ကားေပးြခငး်။ 
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ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မး တစ်ဦးသညဤ်စွမး်ေဆာငရ်ည်များက ိ တစ်ခချငး်စ ီ ေသာ်လည်းေကာငး်၊ 

ပးေပါငး်၍ ေသာ်လည်းေကာငး်၊ အသးံြပ ပီး သင် ိး နး်တမ်းမာတိကာ င့ ်

အကျိ းရလဒမ်ျားတိးတက်လာေစရန ် တိကျစွာ ဆက်သွယ်ထား ိေသာ န် ကားချက်များြဖင့ ်  အဓိက 

ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်သတစ်ဦးပင ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

၁၊၅ -ထေိရာကေ်သာေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိလ်ပ်ငန်းအေြခအေနများ 

ထေိရာက်ေသာေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်အစီအစ ြဖစ်ေြမာက်ေစရနအ်ေရး ကီးဆးံအချက်မာက မ်းကျငေ်သာ

စာ ကည့်တကိ်မးတစ်ဦး ိေနရနပ်ငြ်ဖစသ်ည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်တစ်ခတွငသ်င် ကားနည်းပညာ န်

ကားချက်မ ိလ င ် (ဥပမာ- သင် ကားေရး၊ေလလ့ာေရးများအတွက် ပီးြပည့်စေံသာအစီအမံများ)  

ပီးြပည့်စေံသာသင် ကားမမြဖစ် ငိေ် ကာငး်သေတသနများကေဖာ်ြပထား ပီးေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မးက၎ငး်

အစီအမံများကိအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေပးရနတ်ာဝန် ိပါသည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များသည် ငး်လငး်စွာ

မေဘာငခ်ျမတ်ထား ပီးစာဖတ်ြခငး်၊စးစမ်းေလလ့ာြခငး်၊စေပါငး်လပ်ေဆာငြ်ခငး်များအတွက်ေနရာတစ်ခြဖစ်

ေစရပါမည်။စာ ကည့်တကိ်စည်းမျ းများသည်အားလးံ င့ဆ်ငိေ်သာမဝါဒများအြဖစ်စတ်ိထတွဲငအ်စ သိ ိ

လျက်ေကျာငး်၏လအိပ်ချကမ်ျားေကျာငး်၏ရည်မနး်ချက်၊ရည်ရွယ်ချက်များအေြခအေနမနမ်ျားကိလည်း

ေရာငြ်ပနဟ်ပ်ေစသင့ပ်ါသည်။စာ ကည့်တကိ်လပ်ငနး်များအကျိ း စိွာလည်ပတ် ငိရ်နေ်ကျာငး်စာ ကည့်တိ

က်မဝါဒအေပ အပ်ချ ပ်ေရးအပိငး်၏ေထာက်ပံ့ေပးမသည်လည်းအထးလိအပ်ပါသည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တိ

က်အစီအစ များအကျိ း စိွာအသက်ဝငေ်စရနပံ် ပ်ိစာမဟတ်ေသာစာေပပစည်းများ၊စာအပ်စာတမး်များ၊စာ

ကည့်တကိ်သးံပစည်းများ၊လသားအရငး်အြမစမ်ျားလည်းလိအပ်ေ ကာငး်ေနာက်ပိငး်အခနး်က တငွဆ်က်

လက်ေဆွးေ းွသွားပါမည်။ 

 

၁၊၆ -ေကျာငး်စာ ကည့်တကိတ်စခ်၏ရည်မန်းချကမ်ျား 
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ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်တစ်ခ၏ရည်မနး်ချက်များသည်ေကျာငး်အတွက်လိအပ်ေသာအနာဂတ်လပ်ငနး်စ

များကိေဖာ်ြပပါသည်။ဤရည်မနး်ချက်သည်ကမာ င့အ်ဝမ်းေြပာငး်လဲ ငိ် ပီးေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များ၏စ

တငမ်အေနအထားေပ လကိ၍်ေြပာငး်လဲ ငိပ်ါသည်။ 

၁၊၇ -ေကျာငး်စာ ကည့်တကိတ်စခ်၏တာဝန်ဝတရားများ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်တစ်ခ၏တာဝနဝ်တရားများဆသိည်မာေကျာငး်ကမ ေဝရသည့ရ်ည်ရွယ်ချက် င့က်

တိကဝတ် တစ်စိတ်တစ်ပိငး်ပငြ်ဖစ်သည်။ ကမာ င့အ်ဝမး် ိ ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များ၏ 

တာဝနကိ်၁၉၉၉ခ စ ် IFLA/UNESCO School Library Manifesto ေနာက်ဆက်တွ(ဲက)တွင ်အတိအလငး်   

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

စာ ကည့်တကိ်တစ်ခချငး်စအီတွက် တာဝနဝ်တရား ေဖာ်ြပချက်တိငး်က ိ ေကျာငး်များက 

လကိ်နာရမည်ြဖစ် ပီး 

ေကျာငး်၏ပညာာေရး င့ ် အဝံငခွ်ငက်ျြဖစ်ေစရန ် ေ ကညာချက်တွငပ်ါေသာ အချက်အလက်များကိ  

ြပနလ်ည် 

စစ်ေဆး ကည့် သင့ပ်ါသည်။ ေကျာငး်သားများ၏ အနာဂတ်အတွက် အကျိ း ိေသာ၊ လမပတ်ဝနး်ကျင ်

အတွက်အကျိ း ိေသာ  ြပငဆ်ငေ်ပးရမည့် ပညာေရးဆငိရ်ာ ရညရွ်ယ်ချက်များက ိ ငိင်သံားများအေန င့ ်

ြဖည့်ဆည်းေပးရန ် လိအပ်ပါသည်။ ၎ငး်တိထ့တဲွငအ်ရည်အချငး်၊ က မး်ကျငမ်များ င့ ်  အရငး်အြမစ်များ 

ပါဝင် ပီး ၎ငး်အရငး်အြမစ်များမ တစဆ်င့ ် အနာဂတတွ်င ် ေကျာငး်သားများ ငိင်သံားေကာငး် ပီသစာွ 

ကီးြပငး် ငိေ်စြခငး် ရလဒ ်ထကွ်ေပ လာေစရန ်ြပဌာနး်ထားသည့် တာဝနဝ်တရားများပင ်ြဖစ် ကပါသည်။ 

 

 

၁၊၈ -ေကျာငး်စာ ကည့်တကိဝ်န်ေဆာငမ်  

လပ်ငနး်များစာေပေလလ့ာ  သငယ်ေနေသာလအ့သကိအ်ြမံ ၏ လအိပ်ချက်များက ိ ြဖည့်ဆည်းေပးရန ်

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များအေနြဖင့ဝ်နေ်ဆာငမ်အမျိ းမျိ းကိဖနတ်ီးေပးရေလ့ ိ ကပါသည်။ 

ဤဝနေ်ဆာငမ်များမာ ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များကပင ် ပံစံမျိ းစံ င့ ် ပံ့ပိးေပးရမည်ြဖစ် ပီး သတငး် 
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အချက်အလက် င့ ် ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာ(ICT)က ိ အသးံြပ လ က် ဝနေ်ဆာငမ်များ ေပးြခငး်က 

ေကျာငး် င့ပ်တ်သက်ေနသည့် နယ်ပယ်အားလံး၊ အမ်ိတငိယ်ာေရာက ် ဝနေ်ဆာငမ်ေပးြခငး်တိ ့ြဖင့ ် 

ဝနေ်ဆာငမ်အား ချဲထငွရ်န ် အခွင့အ်လမး် များကလိည်း ေပ ေပါက်ေစပါသည်။ စာအပ်စာတမး်  

စေဆာငး်ြခငး်၊လသားအရငး်အြမစ်များ၊သမိးီထားေသာပံ ပ်ိစာမဟတ်ေသာစာေပပစည်းများ၊အချက်အလ

က်ဆငိရ်ာစေဆာငး်ထားချကမ်ျား၊ သေတသန အေြခြပ ာေဖွေလလ့ာြခငး်၊ သတပညာတည်ေဆာက်ြခငး်၊ 

တငြ်ပြခငး် င့ ် မ ေဝြခငး်များအတွက ် ခငိမ်ာေသာ ကွနရ်က်ြဖန ့က်ျက်ထားသည့ ် သတငး်နည်းပညာများြဖင့ ်

ကရိယာ တနဆ်ာပလာပလာများအြဖစ် သးံ၍ပံ့ပိးေပး ငိပ်ါသည်။ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ကေပးသည့်ဝနေ်ဆာငမ်များတွငပ်ါဝငေ်သာလပ်ငနး်များမာ- 

 ပညာသင် ကားေရးဆငိရ်ာမဟာ ာနများအတွက်က မး်ကျငမ်ဆငိရ်ာဖံွ ဖိ းတိးတကမ်များ(ဥပမာ-

စာဖတ်ြခငး်၊အေရးအဖတ် င့အ်တွက်အချက်ပညာ၊စးစမ်း ာေဖွြခငး် င့သ်ေတသနလပ်ငနး်စ များ)

ဝနေ်ဆာငေ်ပးြခငး်။ 

 ပညာေရးဆငိရ်ာေအာငြ်မငမ်၊ပဂိ လ်ေရးဆငိရ်ာေပျာ်ရငမ် င့ခ်ျမ်းသာမအတွက်စာဖတြ်ခငး်/ 

ခွနအ်ားြဖည့်စာေပများဝနေ်ဆာငေ်ပးြခငး်။ 

 စးစမး်မအေြခြပ ေလ့လာေရး၊ င့သ်တငး်အချကအ်လက်ဆငိရ်ာတတ်ေြမာက်ေရးတိးတက်မဝန်

ေဆာငေ်ပးြခငး်။ 

 အြခားစာ ကည့်တကိ်များ င့ပ်းေပါငး်လပ်ေဆာငြ်ခငး်( 

အများြပည်သ၊အစးိရ၊လအ့သကိ်အဝနး်ရငး်ြမစ်များဆငိရ်ာစာ ကည့်တကိမ်ျား င့)်ြဖင့ဝ်နေ်ဆာင်

ေပးြခငး်။ 

 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များသည်ပညာေရးအသငိး်အဝနး်အတွငး်တွငတ်စမ်ထးြခားေသာတနဖိ်းကိေပးစွ

မ်း ငိစ်ွမး် ိသည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်၏စေဆာငး်ထားမများသည်အရညအ်ေသွးြပည့်ဝေသာေကျာ

ငး်စာ ကည့်တကိ်မး င့စ်ိတ်ဝငစ်ားဖွယ်စာ ကည့်တကိ်အစအီစ များေ ကာင့ပိ်မတိနဖိ်းြမင့မ်ားလာရပါမ

ည်။ 
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၁၊၉ -ေကျာငး်စာ ကည့်တကိလ်ပ်ငန်း င့ဝ်န်ေဆာငမ်များကအိကြဲဖတြ်ခငး် 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်လပ်ငနး် င့ဝ်နေ်ဆာငမ်များလပ်ငနး်များကိအကြဲဖတ်ြခငး်သည်ေကျာငး်စာ ကည့်တိ

က်ဖံွ ဖိ းတိးတက်မအတွက်အထးလိအပ်လပါသည်။အကဲြဖတ်ြခငး်သည်တာဝနယ်မကြိဖစ်ေပ ေစ ပီးထသိိ ့

အကဲြဖတ်ြခငး်ေ ကာင့ေ်ကျာငး်စာ ကည့်တကိ်၏လပ်ငနး်တာဝန၊်ဝနေ်ဆာငမ်များသည်ေကျာငး်အသငိး်အဝ

နး်၏လိအပ်ချက်များ င့ထ်ပ်တကျေစ ငိပ်ါသည်။အကဲြဖတ်ြခငး်သည်ေကျာငး်စာ ကည့်တိက်လပ်ငနး်တာဝ

နမ်ျားတွငပ်ါဝငပ်ကသ်က်သများ၏စာ ကည့်တကိ်အေပ လမ်းမးိမ င့ေ်ထာက်ပံ့ေပးမတိလ့ည်းပါဝငေ်နသည်

။ထသိိအ့ကဲြဖတ်ြခငး်နညး်လမ်းသိမ့ဟတ်ချ းကပ်ြခငး်သည်ေကျာငး်ပတ်ဝနး်ကျငမ်လအိပ်ချက်အေပ တွင်

မတည်ေနသကဲသ့ိစ့ာ ကည့တ်ကိ်၏ဖံွ ဖိ းတိးတက်မအဆင့အ်တနး်ေပ တငွလ်ည်းမတည်ေနပါသည်။( 

ဥပမာ- 

အစီအစ ၏ေကာငး်မွနြ်ပည့စ်မံ၊ပါဝငပ်က်သက်သများ၏သြိမငန်ားလည်တတ်မ၊အစအီစ မာတိကာ င့အ်

စီအစ ကေပးမည့်အကျိ းရလဒမ်ျား) 

စာ ကည်တကိ်လပ်ငနး်အစအီစ တစ်ခလးံ၏အရည်အေသွးကိအကဲြဖတ်ြခငး်လပ်ငနး်သည်ြပည်ပ၊ြပည်တွ

ငး်သိမ့ဟတ်ေဒသတွငး် ိစံများကိစစ်ေဆးေပးရန် င့အ်ဆင့ခဲွ်ြခားေပးရနအ်သးံြပ ြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ (ဥပမာ- 

ဝနထ်မ်းအငအ်ား၊ပံ ံ့ပိးေပးမများ၊နည်းပညာစေဆာငး်ထားမများ၊လပ်ငနး် န် ကားလာများလည်းပါဝငသ်ည)်

။ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်တစခ်၏လပ်ငနး်လပ်ေဆာငမ်များကိတးိတက်ေစရနအ်ကဲြဖတ်ရာတွငေ်ကျာငး်စာ

သင် ကားမများ၊အတနး်လိကအ်ဆင့လ်ကိသ်ိမ့ဟတ်ဘာသာရပ်အလိကသ်င် ကားမပံစံများြဖင့ေ်သာ်လည်း

ေကာငး်၊ေကျာငး်သား၊မိဘ၊ဆရာများကိကွငး်ဆငး်ေလလ့ာ၍ေသာ်လည်းေကာငး်၊စာ ကည့်တကိ်၏စာငားစာ

ရငး်မတ်တမး်များ င့က်တ်တေလာက်စာရငး်များမတစ်ဆင့သ်းံသပ်အကြဲဖတ် ကရသည်။ဤစာတမး်၏အခ

နး်၆တွငေ်ကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များကိပိ၍အတငွး်ကျကျအကဲြဖတ်ြခငး် င့၎်ငး်၏ြပည်သဆ့က်ဆေံရး၊စီမံခန ့်

ခွဲြခငး်နယ်ပယ်တိတွ့ငအ်သးံဝငပံ်တိကိ့ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 

 

အသးံဝငေ်သာအရငး်အြမစမ်ျား 
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အခန်း (၂) 

ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိဥ်ပေဒအရတရားဝငြ်ဖစမ် င့ေ်ငေွ ကးဆငိရ်ာမေဘာင ်

 

ေဒသတငွး်၊ ငိင်အံတငွး် ိစာ ကည့်တကိမ်ျား၏တာဝန်များကတိကိျေသာဥပေဒမဝါဒများြဖင့သ်တမ်တပ့ံ်ပိး

ေပးထားရမည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တကိမ်ျားသည်လေံလာက၍်လပ်ကငိ် ငိစွ်မ်း ိသည့်ဝန်ထမ်းေကာငး်များ၊

နည်းပညာများ၊အေဆာကအ်အတံိ ့ ိသင့် ပီး၎ငး်ေကျာငး်စာ ကည့်တကိမ်ျားကအိခမ့ဲအသးံြပ ခွင့ေ်ပးရမည်။ 

(ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိေ် ကညာချက)် 

၂၊၁ - နိဒါန်း 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်တစ်ခသည်၎ငး်တည် ရိာေနရာ၌ ိ ကေသာသများ၏အကျိ းစးီပာွးအတွက်ပညာေရး

နယ်ပယ်အတွငး်လိအပ်မများကိြဖည့်ဆည်းေပးေပး ကရ မြဲဖစ်ပါသည်။ထသိိေ့ကျာငး်စာ ကည့်တကိ်တစ်ခ

သည်ေဒသတွငး်အာဏာပိငမ်ျား၏မေဘာငမ်ျားအတငွး်တည်တံေ့န ပီးသတအဖဲွအစည်းများတွငပ်ါဝင် ငိရ်န်

စွမ်းရည်များပံ့ပိးေပးရနအ်ခငွ့အ်ေရးများေပးအပ်ေနေသာေနရာလည်းြဖစပ်ါသည်။အစ တးိတက်ေနေသာ
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လယ့ ေကျးမ င့ပ်ညာေရးပတ်ဝနး်ကျငတွ်ငေ်ကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များစ ဆက်မြပတ်ေရ ည်တည်တံထ့ိ

နး်သမိး်ထား ငိေ်စရနအ်ကျိ းြပ မည့်ရနပံ်ေငကိွ၊ဥပေဒအရအေထာက်အပံ့ေပးရနလိ်အပ်ပါသည်။ 

 

 

၂၊၂ - ဥပေဒဆငိရ်ာအေြခခံအချကမ်ျား င့ြ်ပဿနာများ 

ကမာတဝနး် ိေကျာငး်စာ ကည့်တိက်များ င့အ်စးိရစာ ကည့်တိက်များအ ကားချိတဆ်က်မများသည်ပံစံမျိ းစံ

ြဖင့် ိ ကပါသည်။အစးိရစာ ကည့်တကိ်များ၏လပ်ငနး်တာဝနမ်ျား၊ရနပံ်ေငအွစီအမံများသည်ပံစံများကွဲြပား ိ

င် ပီး ပ်ေထးွမ ိ ကပါသည်။ဥပမာေကျာငး်စာ ကည့်တကိဥ်ပေဒများ၊မဝါဒများ င့စ်ံ နး်များသည် ငိင်တံစ် ငိ်

င၏ံပညာေရးဝန် ကီး ာန၊ယ ေကျးမဝန် ကးီ ာနတိ၏့တာဝနယ်မတာဝနခံ်မ◌◌များပငြ်ဖစ် ပီး၊၎ငး်ဝန် ကးီ

ာန စ်ခအ ကားတာဝနခ်ွဲေဝယမလည်းြဖစ် ငိပ်ါသည်။ကမာေပ အိချိ ငိင်မံျားတွငေ်ကျာငး်စာ ကည့်တိ

က်များကိခွဲေဝေပးရာ၌တိငး် င့ြ်ပည်နယ်များစည်ပငသ်ာယာပိငန်ယ်ေြမများသိတ့စ်စတ်ိတစ်ပိငး်ေသာ်လညး်

ေကာငး်အားလးံေသာ်လည်းေကာငး်ခဲွေဝေပး ကသည်။ 

 

ေကျာငး်စာ ကည့်တိက်များသည်စးစမး် ာေဖွမ၊တီထငွဖ်နတီ်းမ၊ေစ့စပ်ညိ ငိး်မ၊နည်းပညာအသစ်အဆနး်

များအြဖစ်ပံပိ့းေပး ငိရ်န၎်ငး်၏ဥပေဒ င့် ငိင်ေံရးအပိငး်က ကအိချိနယ်၍လကိ်ဖက်ေအာငြ်ပငဆ်င် ကသ

ည်။စာ ကည့်တကိ်၏စ ဆက်မြပတ်အရငး်အြမစ်စေဆာငး်မများသည်ေကျာငး်သားများ၏လိအပ်ချက်ကြိဖ

ည့်ဆည်းေပး ငိရ်နေ်ကျာငး်၏စနစ်ကျေသာလမး် နခ်ျက်များ၊သင် ကားမစနစ်များေပ တွငမ်တည်၍စေဆာ

ငး်ထားေပး ငိရ်မည်။ 

၂၊၃ -ကယိက်ျင့တ်ရားဆငိရ်ာအေြခခံအချကမ်ျား င့ြ်ပဿနာများ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်တစ်ခသည်သင် ကားေရးနယပ်ယအ်တွငး်ေကျာငး်သားေကျာငး်သများ၊အြခားအဖဲွဝင်

အသးံြပ သများ၏အခွင့အ်ေရးအတွက်ကယိ်ကျင့တ်ရားမေဘာင် ိေနရမည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်တစ်ခ

တွငအ်လပ်ခန ့အ်ပ်မသည်လမျိ းဘာသာသာသနာယ ေကျးမဘာသာစကားအသားအေရာငခ်ွဲြခားမမ ိေစရ။
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Universal Declaraiton of Human Rights and in the values of IFLA  

ေဆာငး်ပါး၁၉တွငေ်ဖာ်ြပထားေသာအဓကိတနဖိ်းမာလိအပ်ချက်ကလိွယ်ကအဆငေ်ြပေချာေမာစွာလွတ်လ

ပ်စွာရ ိ ငိေ်ရးပငြ်ဖစ်ပါသည်။ (www.ifla.org/about/more) 

အြခားအချက်များအြဖစ ်

-စာ ကည့်တကိအ်ခွင့အ်ေရးဥပေဒ ကမ်း 

-သတငး်အချကအ်လက် င့လွ်တ်လပ်ခွင့ ်

-မပိငခ်ွင့၊်ဉာဏပစည်းမပိငခ်ငွ့် င့် င့ခ်းိကးြခငး်တိအ့တွကေ် ကြငာချက်များ 

-ကေလးသငယအ်ခွင့အ်ေရးများ (www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/childasp) 

- ာေနတိငး်ရငး်သားများအတွက်အခွင့အ်ေရးများ(http://undesadspd.org/ indigenouspeoples/ 

declarationtherightsofindigenouspeoplesaspx) 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်သည်ေကျာငး် င့သ်က်ဆငိေ်သာသတငိး်၏လအိပ်ချက်တိကိ့ြဖည့်ဆည်းေပးရာတွင်

သတငး်အချက်အလက်လွတ်လပ်ခွင့၊်ဉာဏပစည်းမပိငခ်ွင့် င့ခ်းိကးြခငး်များအတွက်ပညာေပးမ 

အစီအစ များထား ရိမည်။ 

၂၊၄ေကျာငး်စာ ကည့်တကိဖံွ် ဖိ းတးိတကမ်အတကွအ်ေြခခံပ့ံပိးေပးမ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ဖံွ ဖိ းတိးတက်မ င့အ်ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မအတွက်အပ်ချ ပ်ေရးပိငး်မလည်းေဒသ

တွငး်ဆင့အ်ေနြဖင့ေ်ဖာ်ေဆာငေ်ပးရနလ်အိပ်သည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်လပ်ငနမ်ျားလပ် ားမများကိသတ်

မတ်ချက်အေန င့ထ်ား ိ ပီး၊ထသိတ်မတ်ချက်များကေိကျာငသ်ား င့ဆ်ရာများကလည်းနားလည်သေဘာေပါ

က် ပီးစာ ကည့်တကိ်ကိသင် ကားေရး င့သ်ငယ်ေလ့လာေရးအတွက်အရငး်အြမစ်အေန င့အ်သးံြပ တတ်လာ

ရနအ်ားထတ်သင့သ်ည်။ဤကဲသ့ိဝ့နေ်ဆာငမ်ြပ ရာတငွသ်တိြပ ရနမ်ာေကျာငး်စာ ကည့်တိက်မးများ၏စ ဆ

က်မြပတ်ပညာေရး ိေနေစရန၊်အတတ်ပညာ ငမ်ျား င့ေ်ဆွးေ းွမများ၊သေတသနေလလ့ာချက်များ၊အြခား

စာ ကည့်တကိ်မးများ င့ပ်းေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ် ိေနေစရန၊်အဖွဲအစည်းများအတွငး်ပါဝငမ် ိေနေစရန၊်စံ နး်

များ င့လ်မး် နခ်ျက်များဖံွ ဖိ းတိးတက်မ ိေနေစရနတိ်ပ့ါဝငသ်င့သ်ည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်လပ်ငနး်များ

လပ် ားမများ၏သေဘာသဘာဝ င့က်ျယြ်ပန ့မ်သည် ငိင်တံစ် ငိင်ံ င့တ်စ် ငိင်မံတညီ ကေပ။ေကျာငး်တစ်
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ေကျာငး် င့တ်စ်ေကျာငး်လည်းမတညီ ငိေ်ပ။သိေ့သာ်လည်းေကျာငး်သားအငအ်ား င့၎်ငး်၏မသိားစတးိပွာ

လာမသည်ေကျာငး် င့ေ်ကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များအသးံဝငမ် င့တ်စ်ေြပးညီြဖစ်ေန ပီးေကျာငး်အသကိ်အဝ

နး်အတွငး်ေကျာငး်သားမျာ၏လိအပ်ချက်ကြိဖည့်ဆည်းေပး ငိေ်သာသင် ကားေရးစနစ် င့လ်ည်းတစ်ေြပးညီ

ြဖစ်ေနသင့သ်ည်။ဥပမာ- အေမရိကန် ငိင် ံ Texas Legislature သည် 1967 တငွပ်ညာေရး 

င့ပ်က်သက်ေသာစငတ်ာ 

20ကတိည်ေဆာက်ခဲ့ ပီးတစ် ငိင်လံးံ ိေကျာငး်များကိအကအညီေပးေစခဲသ့ည်။ထစိငတ်ာများသည်ေကျာငး်

များ င့တ်တနး်တညး်လကိ် ပီးရည်မနး်ချက်သးံရပ်ကိေဖာ်ထတ်ခဲ့ ကသည်။ေဒသတွငး် ိေကျာငး်များတွင်

ေကျာငး်သားများ၏လပ်ေဆာငခ်ျက်များပိမတိးိတက်လာေစရန၊်ေကျာငး်များ၏လပ်ငနး်လည်ပတ်မပိ၍

ေကာငး်ေစရန် င့တွ်က်ေြခကကိ်ေစရန၊် င့ဥ်ပေဒြပ အဖဲွသိမ့ဟတ်ေကာမ် ငအ်ဖဲွ မချမတ်ထားေသာလပ်

ေဆာငခ်ျက်များကိအေကာငအ်ထည်ေဖာ် ငိေ်စရနတ်ိ ့ြဖစသ်ည်။ပညာေရးဝနေ်ဆာငမ်လပ်ငနး်စငတ်ာများသ

ည်အပ်ချ ပ်ေရး၊စာ ကည့်တကိ်မးများ၊ င့ဆ်ရာများအတက်ွအကအညီေပးရန၊်အတတ်ပညာပိငး်ဆငိရ်ာဖံွ ဖိ း

တးိတက်ေစရန၊်နည်းပညာပိငး်ဆငိရ်ာအကအညီများ၊ပညာေရးအစီအစ များစီမံခန ့ခ်ွဲြခငး်တိကိ့ပံ့ပိးေပး က

သည်။ 

၂၊၅မဝါဒများ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်တစ်ခသည်တိကျစွာြပ ာနး်ထားေသာမဝါဒေဘာငအ်တငွး်စမီံခန ့ခ်ွဲရနအ်တွက်စာ က

ည့်တိက်သည်ပငအ်ရငး်အြမစ်ဗဟိြဖစ် ပီးစာေပဗဟသတ ာမီးရန် င့စ်းစမး်ေလလ့ာရနအ်တွက်ြဖစ်သည်ဟ

သတ်မတ်ထား ိသည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မဝါဒသည်ေကျာငး်၏လအိပ်ချက် င့အ်ေရးပါထေိရာက်မ ိ

ေသာမဝါဒများြဖစ်သင့် ပီး၎ငး်မဝါဒများသည်ေကျာငး်၏ရည်မနး်ချက်၊ေမ ာ်မနး်ချက်၊ရည်ရွယ်ချက်များ၊တာ

ဝနမ်ျား၊သေဘာထားများ င့အ်ေြခအေနမနက်ေိရာငြ်ပနဟ်ပ်ေနသင့သ်ည်။စာ ကည့တ်ကိ်ဟသည်အားလံးအ

တွက်ြဖစ်ရမည်ဟေသာအချက်သည်မဝါဒ င့အ် ငး်လငး်ဆးံကိက်ညီေနရမည်ြဖစ် ပီးစာ ကည့်တကိ်မးကလ

ည်းေကျာငး်အပ်ချ ပ်ေရးပိငး် င့သ်င် ကားေရးပိငး် 

(ေကျာငး်အပ် ကးီ၊အပ်ချ ပ်သ၊သင် ကားေရးဝနထ်မ်းများ)တိ ့ င့ပ်းေပါငး်၍မဝါဒကိေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရမည်

။မဝါဒ ကမး်ကေိကျာငး်ပတ်ဝနး်ကျငတ်ငွသ်ာမကေဆးွေ းွပွဲများြပ လပ် ပီးြဖန ့ေ်ဝရမည်။ထသိိ ့ြဖန ့ေ်ဝြခငး်ြဖ
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င့အ်ေတွးအေခ အယအဆနည်းလမ်းများရည်ရွယ်ချက်များကိနားလည်လာ ပီးလက်ခကံျင့သ်းံလာ ကမည်ြဖ

စ်သည်။မဝါဒများသည်စာ ကည့်တိက်၏အဆင့အ်တနး်ကလိကိ်၍အေြခခံထား ပီးေအာက်ပါအချက်တိ ့ င့ဆ်

က် ယ်ွေနသည်။ 

-ေကျာငး် င့ေ်ကျာငး်ြပငပ်သင် းိ နး်တမး်များ 

-ေကျာငး်၏သင် ကားေရးနည်းစနစ ်

-အမျိ းသားေရး င့ေ်ဒသတွငး်အဆင့် င့စ်ံသတ်မတ်ချက်များ 

-ေကျာငး်သားများ၏သင် ကားေရး င့တ်စက်ယိ်ေရတိးတက်မအတွက်လအိပ်ချက်များ 

-ဆရာများအတွက်လိအပ်ချက်များ 

-ပညာေရးေအာငြ်မငမ်အဆင့ြ်မင့ေ်စရန ်

-စးစမး်ေလလ့ာမစမွ်းရည်တးိတက်ေစရန ်

-စာေလ့လာရာတငွစ်ွမး်ေဆာငရ်ည်ြမင့တ်ငေ်ပးရန ်

-ြပည်သန့တိိပါဝငပ်ကသ်ကမ် င့ပ်ွင့လ်ငး်ြမငသ်ာ ိမ 

အထက်ေဖာ်ြပချက်အားလးံသည်အမနတ်ကယ်မဝါဒချမတ်ရနအ်တွကအ်ေရးပါေသာအရာများြဖစ် ကသည်

။ဤအချက်များြဖင့စ်ာ ကည့တ်ကိ်တစ်ခ၏တာဝနဝ်တရာများကိေစာင့် ကည့်သးံသပ် ပီးရည်မနး်ချက်ြပည့်ဝ

ေစရနလ်ပ်ေဆာငသ်င့သ်ည်။မဝါဒ င့လ်ပ်ေဆာငခ်ျက်တိသ့ည်သက်ဝငလ်ပ် ားမ ိေနရမည်ြဖစ် ပီးပံမနလ်

ည်းြပနလ်ည်သးံသပ်ေနသင့သ်ည်။ 

 

၂၊၆စီမံကန်ိးေရးဆွမဲ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်၏စီမကိံနး်ေရးဆွရဲာတွငစ်ာ ကည့တ်ကိ်မး၏ေကျာငး်အပ်ချ ပ်ေရး င့ေ်ကျာငး်သား

များ ကားတွငေ်ဆွေ းွညိ ငိး်မ၊ေကျာငး်ပတ်ဝနး်ကျင် င့ေ်ကျာငး်စာ ကည့်တကိ်၏ဆက် ယ်ွမ၊ပါဝငပ်က်သ

က်မတိလိ့အပ်သည်ကိေတွရသည်။စီမံကိနး်ေရးဆွရဲနအ်ေရး ကီးေသာအချက်များအေန င့-် 

 ြပည်တွငး်၊ြပည်ပအသငး်အဖဲွများမအနာဂတ်အတွက်သင့ေ်လ ာ်ေသာေလလ့ာမအြဖစ်သတ်မတ်ထား

ေသာတည်တံေ့စသည့်ဖံွ ဖိ းမပနး်တိင၊် 
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 ြပည်တွငး်၊ င့ေ်ကျာငး်အဆင့ပ်ညာေရးတာဝနမ်ျား၊အေတးွအခ များ၊ေမ ာ်မနး်ချက်များ။ 

 ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်၏တနဖိ်း၊ပါဝငပ်က်သက်သများ၏အဆင့အ်တနး်၊ယ ေကျးမမိတ်ဖက် င့ပ်ညာ

ေရးလပ်ငနး်များတွငရ်နပံ်ေငထွည့်ဝငသ်များ 

 ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်၏အဆင့က်ေိဖာ်ြပ ငိေ်သာေလလ့ာဆနး်စစ်မလအိပ် ပီးအနာဂတ်တွငသ်င် ကား

ေရးစငတ်ာအြဖစ်ေြပာငး်လဲ ငိေ်စရန ်

 ေကျာငး်အသငိး်အဝနး်တစ်ခလးံကိတနဖိ်းြမင့အ်ရငး်အြမစ်များ၊ပစည်းများ င့သ်င် ကားေရးပတ်ဝနး်ကျ

ငအ်တွက်ဒစဂ်ျစ်တယ် င့ဒ်စဂ်ျစ်တယ်မဟတ်ေသာစာေပများြဖင့ဆ်ကသွ်ယ်ေပးရနစ်မီံထား ြိခငး် 

 နည်းပညာအစအီမအံေနြဖင့သ်တငး်အချက်အလက်ဝနေ်ဆာငမ်များေြပာငး်လဲ ငိမ်အတွက် ကိ တငစ်ီမံ

ထား ိြခငး် 

 ေကျာငး်သားဗဟိြပ ာန င့လ်မအေြခြပ ဗဟိ ာနမလပ် ားမ၊တံ ့ြပနေ်ြပာငး်လဲမများကိအစီအမံများ

ထား ိြခငး် 

 ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မး၏စွမး်ေဆာငရ်ည်တးိတက်လာေစရနအ်စအီမံများပါဝငြ်ခငး်၊ 

 စာ ကည့်တကိ်၏ဝနေ်ဆာငမ်များသည်ေကျာငး်သားများ၏ေအာငြ်မငမ်အတွက်ပံ့ပိးေပး ငိမ်အားသေတ

သနြပ ချက်များြဖင့စ် ဆက်မြပတ်တိးတက်ေနေစရနပံ့်ပိးေပးေနမ၊ေလ့လာချက်များစမီံထား ြိခငး်- 

တိပ့ငြ်ဖစ်သည်။ 

ဥပမာ- 

အငဒ်နိးီ ား ငိင်ေံကျးလကမ်ျားတွငက်ျာငး်များမစီမံေရးဝနထ်မ်းများသည်စာ ကည့်တကိ်ဝနထ်မး်များ၊အစးိ

ရဝန် ကးီ ာန၊ င့အ်ြပည်ြပည်ဆငိရ်ာဖွံ ဖိ းတးိတက်ေရးေအဂျငစ်ီ င့အ်တပးေပါငး်လပ်ေဆာင် ကရ ပီးေကျာ

ငး်စာ ကည့်တကိ်တစ်ခကစိြံပအေန င့ဖံွ် ဖိ းတိးတက်ေစရနလ်ပ်ေဆာင် ကသည်။ 

၂၊၇ေငေွ ကးေထာကပံ့်မ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များ၏လည်ပတ်ေငေွ ကး င့် ငသ်နရ်ပ်တည် ငိေ်ရးအတွကသ်င့တ်င့ေ်လ ာက်ပတ်

ေသာဘတ်ဂျက်ခွဲေဝမ ရိနလ်အိပ် ပီးအသးံစာရငး်များသည်လည်းစာ ကည့်တကိ်မဝါဒ င့ကိ်က်ညီရမည်ြဖစ်

ပီးေကျာငး်သားများ၊ဆရာများ င့ေ်ကျာငး်ဝနထ်မး်များအတွက်ရငး် းီြမ ပ် မံများ င့လ်ည်းေရာငြ်ပနဟ်ပ်ေန
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ေစရမည်။ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ်မးတစ်ဦးသည်အထကတ်နး်စီမံခန ့ခ်ွဲသများ င့ပ်းေပါငး်၍ဘတ်ဂျက်ကစိီမံ

ခန ့ခ်ွဲရနလိ် ပီးစာ ကည့်တကိမ်ျားကိေငေွ ကးေထာက်ပံမ့သည် 

 ေကျာငး်စာ ကည်တကိ်၏ဆရာဆရာမအငအ်ား င့စ်ေဆာငး်ထား ိမအရွယအ်စား င့အ်ဆင့အ်တနး်ေပ

မတည် ပီး၎ငး် 

 စာေမးပွဲရမတ်ြမင့မ်ားေသာေကျာငး်သားများသည်စာ ကည့်တိက် င့ဆ်က် ယ်ွမ ိ ပီးေကျာငး်စာ ကည့်

တကိ်မစာအပ်၊စာေစာင၊်လစ ထတ်စာေစာငမ်ျား၊အွနလိ်ငး်စာေပများစသည့်အရငး်အြမစ်များကအိသးံ

ချမေပ တွင၎်ငး် (ဥပမာ- IASL  Research Abstracts www.iasl-online.org./research/abstracts; 

Kachel& Lance, 2013) 

ဘတ်ဂျက်ကသိးံစွရဲာတွငတ်စ် စ်ပတ်လံးအတွက်မဝါဒေဘာငအ်တွငး်ေကာငး်မွနေ်သချာစွာစီမံထားရနလိ်အ

ပ်သည်။၎ငး် ဘတ်ဂျက်အစီအမမံျားကိ ေနာက်ဆက်တွ ဲ စာမျက် ာ B 

တွငေ်ဖာ်ြပထားသည်။ စ်ပတ်လည်အစီရငခ်ံစာများတွငေ်ကျာငး်စာ ကည့်တကိရ်ံပံေငကွမိည်ကဲသ့ိအ့သးံြပ

ခဲ့ေ ကာငး်၊ ငး်လငး်နားလည်ေအာင် ငး်လငး်ြပရနလိ် ပီးစာ ကည့်တကိ်အစအီစ များအတွက်သးံစွဲေငေွ ကး၊

အရငး်အြမစ်များအတွကသ်းံစွဲေငေွ ကး၊များသည်လည်းစာ ကည့်တကိ်၏မဝါဒ င့ေ်လ ာ်ညီစွာသးံစွဲထား

ေ ကာငး်ေဖာ်ြပ ငိရ်နလ်အိပ်သည်။စာ ကည့်တကိ်ဝနေ်ဆာငမ်များ၊လပ်ငနး်စ များသည်ေကျာငး်၏သင်

ကာားေရး င့သ်ငယ်ေရးများတွငထ်ေိရာက်ေသာသက်ေသခံများအြဖစ် စ်ပတ်လည်အစီရငခ်ံစာများတွငပ်ါ

ဝငသ်င့သ်ည်။အခနး်(၆) တွငေ်ကျာငး်စာ ကည့်တကိစ်မီံခန ့ခ်ွဲြခငး်တွငအ်ကြဲဖတ်ြခငး်၏အသးံဝငပံ်ကပိိ၍ 

နက်နစဲွာ ြပဆထိားပါသည်။ 

 

အသးံဝငေ်သာအရငး်အြမစမ်ျား 
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learner.Retrieved from www.Org/aasl/standards-guidelines/learning-standards 

American Library Association.(2010). Intellectual Freedom  Manual(8th ed.). Retrieved from 
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Group, retrieved from www.org/indigenous -matters 

International Federation of Library Associations.(2015). Lesbiam, Gay, Bisexual, Transgender 

and Queerl/ Questioning Users Special Interest Group. Retrieve from www.ifla.org/lgbtq 

International Federation of Library Associations (2015).IFLA/UNESCO Multicultural Library 

Mansfesto. Trtrieved from www.ifla.org/node/8976 
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အခန်း(၃) ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိတ်စခ်အတကွ ်လအိပ်ေသာ လသားအရငး်အြမစမ်ျား 

 

“ေကျာငး်စာ ကည့်တကိမ်းဟသည်မာအရည်အချငး်ြပည့်မေီသာစာ ကည့်တကိ်ဝနထ်မး်များြဖစ် ပီးေကျာငး်

စာ ကည့်တကိ်ကိစီမံခန ့ခ်ွရဲနတ်ာဝန် ိသများြဖစ၍်ေကျာငး်အသငိး်အဝနး်အတွငး်လအားလံး င့လ်က်တွဲအ

လပ်လပ် ငိသ်များြဖစ် ပီးအြခားစာ ကည့်တကိမ်ျား င့လ်ည်းထေိတွဆက်ဆံ ငိသ်များလည်းြဖစ်ရနလ်သိည်

။ (ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ေ ကညာချက်) 

 

၃၊၁ -နိဒါန်း 
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ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်တစ်ခ၏ အဓိကလပ်ငနး်စ မာ အလိ ိေသာစာ၊ အချက်အလက်၊ 

ပံ ပ်ိမဟတ်ေသာစာေပပစည်းများ၊ ပံ ပ်ိစာေပများ၊ သတငး်အချက်အလက်အေတွးအေခ များကိ ပံ့ပိးေပး 

ငိရ်နပ်ငြ်ဖစ်သည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်စနစ်တစ်ခ၏ 

ကီးကျယ်ခမး်နားြခငး် င့အ်ဆင့အ်တနး်အရည်အေသးွသည် ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ် င့ ် ပတ်ဝနး်ကျင်  ိ

လစ့ွမ်းအားအရငး်အြမစ်အေပ တွငသ်ာ အဓိက ရပ်တည်ေနသည်။ ေကျာငး်အဖဲွအစည်း၏ သင် ကားေရး 

လအိပ်ချက်များက ိ ြဖည့်ဆည်းေပးရန ် စာ ကည့တ်ကိ်၏ အရွယ်အစား င့လိ်က်၍ ေကာငး်စွာ 

ေလ့ကျင့ထ်ားေသာ၊ စိတ်ဓာတ်တက် ကေသာ လပ်ကိငလိ်စိတ်ြပငး်ြပေသာ စာ ကည့်တိက်ဝနထ်မး်များက ိ

ြပည့်စံလေံလာက်စွာခန ့ထ်ားေပး ငိရ်နလ်အိပ်သည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်  ိ ဝနထ်မ်းတိငး်သည ်

စာ ကည့်တကိ်၏ လပ်ငနး်စ ၊ မဝါဒများကိ ေ ကညက်စာွ နားလည် သေဘာေပါက်ရန ် လိအပ် ပီး တာဝန ်

ဝတရားများကိ ေကျပွနစ်ွာ ထမ်းေဆာငြ်ခငး်ြဖင့ ် ရာထးတိးြမင့ ် ြခငး်များကိ ေမ ာ်လင့် ငိေ် ကာငး်ကိလည်း  

ေကာငး်စွာ သေဘာေပါကသ်င့သ်ည်။ 

 

 

 

၃၊၂ -ဝန်ထမ်းများ၏ အခနး်က င့ ်စ းစားေတးွေခ မ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်တစ်ခ၏ လပ်ငနး်စ များကိ ေကျာငး်၏ သင် ကားြခငး်၊ ေလ့လာြခငး်တိကိ့  လွယ်က 

အဆငေ်ြပစွာ  ပံပိ့းေပး ငိေ်စရန၊် စာ ကည့်တကိ်ပညာ င၊် ေကျာငမ် သင် ကားေရး ဆရာဆရာများ၊ 

ပညာေရး ပိငး်မ တာဝန် သိများ၏ ပးေပါငး်လမး် နခ်ျက်များြဖင့ ်  သတ်မတ်ထားြခငး်ြဖစ် ပီး အတနး်ပိင ်

ဆရာများ င့ ် ပးတွဲ၍ လပ်ငနး်က ိ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရ်မည်။  ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မးက 

ေကျာငး်ကိ ဦးေဆာငရ်မည် ြဖစ်သြဖင့ ် ၎ငး်ပညာ ငသ်ည် အြခားေကျာငး်မ ဦးေဆာငသ်များ၊ ဥပမာ  

ေကျာငး်အပ်ချ ပ်ေရးမး၊ သင် ကားေရး ပညာ င ် တိ၏့ အဆင့် င့ ် တနး်တညီ ိေနရနလ်ည်းလိအပ်ပါသည်။ 

သိမ့သာ စာ ကည့်တကိ်တွင ် ေကာငး်စွာ ေလက့ျင့ေ်ပးထားသည့် အကဝနထ်မး်များ င့ ် နည်းပညာပိငး် 
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အေထာက်အပံ့ေပးေသာ ဝနထ်မ်းများြဖင့ ်  စာ ကည့်တကိ်မးက စာ ကည့တ်ကိ်ကိ ေကာငး်စွာ 

လည်ပတ် ငိမ်ည် ြဖစ်ပါသည်။  

 

၃၊၃ - ေကျာငး်စာ ကည့်တကိမ်း တစ်ဦးက ိအဓိပါယ ်သတမ်တခ်ျက ်

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မး ဆသိည်မာ  ေကျာငး်မ စေဆာငး်ထားေသာ ပံ ပ်ိစာေပများ င့ ် ပံ ပ်ိမဟတ်ေသာ 

စာေပ ပစည်းများ အားလးံကိ စာေပ သင် ကားရန၊် ေလလ့ာရန၊် သေတသန ြပ ရန၊် ဖနတီ်းမများြပ လပ်ရန၊် 

ေတွးေတာ ကံဆရာတငွ ် ဆးံြဖတ်ချက် မနက်နေ်စရန ် တိအ့တွက် ၎ငး်တိကိ့အသးံြပ ပီး  ဝနေ်ဆာငမ် 

ေပးရေသာ သများြဖစ် ကပါသည်။ ၎ငး်တိကိ့ ပံစံမျိ းစြံဖင့ ် ေခ ေဝ ကရာ(ဥပမာ- 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မး၊ ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ ် မီဒယီာ ပညာ င၊်စာ ကည့်တကိ်ဆရာမ၊မတ်တမး် 

ပါေမာကဆရာ စသြဖင့)် ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မး ဟသည်ကားအသင့ေ်တာ်ဆးံ င့အ်သးံြပ ဆးံ 

စကားလံးပငြ်ဖစ်ပါသည်။ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မးများ၏အရည်အချငး်များမာကမာ င့အ်ဝမး်အမျိ းမျိ းကွဲြပားေလ့ ိ က ပီး၎ငး်တိထ့ဲ

တွငအ်ချိ စာ ကည့်တကိပ်ညာ ငမ်ျားသည် သင် ကားေရး 

သငတ်နး် ပီးေြမာက်ြခငး်မ သိများလည်းပါဝင် ငိသ်လအိြခားဘာသာရပ်ဆငိရ်ာစာ ကည့်တကိ်များတငွသ်င်

တနး်တက်ေရာက်ခဲ့သများလည်းပါဝင် ငိပ်ါသည်။မည်သိပ့ငသ်တ်မတ်ေစကာမေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များ

သည်ြပည်သစ့ာ ကည့်တကိ်များ င့ပ်းေပါငး်၍ဝနေ်ဆာငမ်ြပ ကရသည်ကေတာ့အတတပငြ်ဖစ်သည်။ေကျာ

ငး်စာ ကည့်တကိ်များအတွကဝ်နထ်မး်ဖဲွစည်းပံသည်စာ ကည့်တိက်၏အေနအထားဥပေဒ၊ ချမတ်စည်းကမ်း၊ 

ဘ ာေရးအေြခအေန၊  ပညာေရး အေြခခံ တိ ့ အေပ  မတည်၍ 

ေြပာငး်လဲမ သိည်။သိေ့သာ်လည်း စ်ေပါငး်၅၀ေကျာအ်ြပည်ြပည်ဆငိရ်ာသေတသနြပ ချက်အရေကျာငး်စာ

ကည့်တကိ်မးတစ်ဦးသည်ေကျာငး်ပညာ င့စ်ာ ကည့်တကိ်ပညာရပ်များ ရိနလ်အိပ် ပီး၎ငး်ပညာရပ်များကိ

အဆင့ြ်မင့အ်ထသိင် ကားထားရနလိ်သည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တိက်စီမံခန ့ခ်ွဲြခငး်၊စာတတ်ေြမာက်ြခငး် င့စ်ာဖ

တ်ြမင့တ်ငြ်ခငး်များအတွက်၎ငး်၊ ေကျာငး်၏ ပိမ ိ ပ်ေထးွလာမည့် ပိခ့ျမ များအတွက်၎ငး်  အဆင့ြ်မင့ ်

ပညာ ငတ်စ်ေယာက်အြဖစ် သင် ကား ငိရ်န ်လိအပ်ြခငး်ြဖစ်သည်။ 
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ဥပမာ ြပငသ်စ် ငိင်တွံင ် Junior High School င့ ် High 

Scchoolများတွငအ်လပ်လပ် ကေသာေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မးများသည် ေကျာငး်၏ သင် ကားေရးပိငး်မ 

ဆရာဆရာမများနည်းတ သငတ်နး်ပိခ့ျမ ခံရ ပီး အဆင့အ်တနး်လည်း တနး်တပင ် ြဖစ်သည်။ဥပမာ 

အတီလီ ငိင် ံSouth Tyrol မိ တွင ်Brozen Province Law အရေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ဝနထ်မး်များကိ  K-

13 Level school 

တွငသ်တိ၏့အဆင့အ်လကိသ်င် ကားတတ်ေြမာက်မအလိက်အလပ်ခန ့အ်ပ်သည်။စာ ကည့်တကိ်လက်ေထာ

က်ရာထးအတွက် Secondary Education K-13 ပီးေြမာကရ်မည်ြဖစ် ပီးစာ ကည့တ်ကိ်ပညာသငတ်နး် 

(အနည်းဆးံသအီရိီ င့လ်က်ေတွတစ် စ်သငတ်နး်)ကိေအာငြ်မငထ်ားရမည်။အရည်အချငး်ြပည့မ်ီစာ ကည့်တိ

က်မးတစ်ေယာက်အြဖစ်ပိမြိမင့မ်ားေသာပညာများ(အနည်းဆးံသးံ စသ်ငတ်နး်) 

ပီးေြမာက်ထားရနလိ်သည်။ဥပမာ  Portugal 

ငိင်တံွငေ်ကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မးတစ်ဦးသည်ေကျာငး်ဆရာမတစ်ဦးပငြ်ဖစ် ပီးစာ ကည့်တိက်ပညာကိအ

ထးသင် ကားေအာငြ်မငထ်ားသြဖစ်ရမည်ဟ 2009 ခ စက်ြပ ာနး်ထားခဲ့သည်။ 

 

၃၊၄ -ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိလ်ပ်ငန်းစ က ိေဆာငရွ်ကရ်န် လအိပ်ေသာ အရည်အေသးွများ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ် လပ်ငနး်စ က ိ ေဆာငရွ်က်ရန ် လိအပ်ေသာ အရညအ်ေသးွများတွင ် ေအာက်ပါတိ ့ 

ပါဝငသ်ည်- 

 သင် ကားေရး င့ေ်လလ့ာေရး၊သင် ိး နး်တမ်း၊သင် ကားပိခ့ျမဒဇိီငး်၊ င့သ်ငတ်နး်ပိခ့ျချက်။ 

 လပ်ငနး်စ စမီံခန ့ခ်ွဲချက-် 

အစီအစ ဆွြဲခငး်၊ဖွံ ဖိ းတိးတက်ရနဒ်ဇိီငး်ေရးဆွြဲခငး်၊အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်၊တးိတက်မအကဲ

ြဖတ်ြခငး်။ 

 စာ ကည့်တကိ်အတွက်စေဆာငး်ြခငး်၊စာေပများစေဆာငး်ြခငး်၊အဖဲွအစည်းအတွက်လအငအ်ားစ

ေဆာငး်ြခငး်၊စာငားများအားြပနလ်ည်သမိ်းဆည်းြခငး်။ 
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 သတငး်ဆက်သွယ်မလပ်ငနး်စ များ င့အ်မအကျင့မ်ျားအတွက်- 

စာတတ်ေြမာက်ေရး၊သတငး်အချက်အလက်ပညာကိတတ်ေြမာက်ြခငး်၊ဒဂီျစ်တယ်ပညာရပ်များတွ

ငတ်တ်ေြမာကြ်ခငး်။ 

 စာဖတ်ြခငး်အတွက်တာဝနခံ်ထားမ။ 

 ကေလးသငယ် င့လ်ငယ်စာေပများ င့ပ်က်သက်၍ဗဟသတ ိြခငး်။ 

 စာဖတ်ရာတွငမ်သနစ်ွမး်များ ကံ ေတွ ငိေ်သာအခက်အခမဲျား င့ပ်က်သက်၍ဗဟသတ ိြခငး်။ 

 လအများ င့ဆ်က်သွယ်မ၊ပးေပါငး်ေဆာငရွ်က် ငိမ် ိြခငး်။ 

 ဒဂီျစ်တယ် င့မ်ဒီယီာပိငး်ကလိည်းတတ်က မး်နားလည်ြခငး်။ 

 ကျင့ဝ်တ်များ၊နတိီများ၊လမေရးပိငး်တငွလ်ည်းတာဝနခံ်မ ြိခငး်။ 

 ြပည်သလထအတွက်ေကာငး်ကျိ းေဆာငရွ်က်လစိိတ် ြိခငး်-

လပ့တ်ဝနး်ကျငအ်တွက်တာဝနခ်ံမ ိြခငး် 

 အသက်ေမးွဝမး်ေကျာငး်ဖံွ ဖိ းတိးတက်မ င့အ်တဘဝတစ်သက်တာသင် ကားေရးအတွက်တာဝနခံ်

ြခငး်။ 

 စာ ကည့်တကိ်မး၏လမဆက်ဆေံရးနယ်ပယ် င့စ်ာ ကည့်တိက်၏သမငိး်ေ ကာငး်များကိလည်းတန်

ဖိးထားေလးစားြခငး်။ 

စာ ကည့်တကိ်မးတစ်ဦး၏ပညာရည်ြပည့်ဝမြဖင့ဒ်ပီလိမာ(သိ)့ ဒဂီရ ီ (သိ)့ 

သက်ဆငိရ်ာနယ်ပယ်မအသအိမတ်ြပ ပညာများရယ ငိသ်ည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မးတစ်ဦး၏ပညာေရး

ပနး်တိငမ်ာစာ ကည့်တကိ်ပညာစွမ်းရညအ်ြပငသ်င် ကားေရးကိလည်းမချတတ်ေြမာက်ြခငး်ပငြ်ဖစသ်ည်။အ

ချိ ငိင်မံျားတွငသ်းီြခားေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မးအစအီစ များထား ိ ပီးသင် းိထတွဲငစ်ာ ကည့်တကိ်မးအ

တွက်အဓိကလအိပ်ချက်များ၊ေခာတ်ေပ ဒဂီျစတ်ယ်နည်းပညာ၊ဆိ ယ်မဒီယီာများကနိားလည်သေဘာေပါ

က်ြခငး်၊လငယ်၊ယ ေကျးမများကိလည်းနားလည်ြခငး်၊တိကိ့လည်းထည့်သွငး်ထား ိသည်။ထိအ့ြပင၎်ငး်အစီ

အစ ၏ရလဒအ်ေန င့သ်တငး်အချကအ်လက်က မး်ကျငတ်တ်ေြမာက်မ၊ြပဿနာများကိေြဖ ငး် ငိမ်များန
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က်နက်နနဲဲ ိလာေအာငြ်ပ လပ်ထား ကြခငး်ြဖစ်သည်။ဤသိ ့ြဖင့စ်ာ ကည့်တကိ်ပညာေရးမတဆင့အ်ဆင့မ်ီ

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မးတစ်ဦးအြဖစ်ေြပာငး်လဲသင့သ်ည်။ 

ဥပမာ- 

ြပငသ်စ် ငိင်တံငွေ်ကျာငး်ဆရာများအတွက်စွမး်ရည်ြပည့ဝ်ေသာမေဘာငခ်ျမတ်ထား ပီးစွမ်းရည်များ၊အထး

တတ်က မ်းမတိကိ့မည်သည့ေ်ကျာငး်ဆရာကမဆြိဖစ်ေြမာက် ငိေ်အာငလ်ပ်ေဆာင် ငိရ်မည်ဟချမတ်ထား

သည်။သတငး်အချက်အလက်က မ်းကျငမ်သည်အလအိပ်ဆးံြဖစ်သည်ဟသတ်မတထ်ား ပီး၎ငး်ကိကယိ်ပိင်

အခွင့အ်ေရးအြဖစ်ဆရာများ င့ပ်းေပါငး်၍လပ်ေဆာငမ်တွငထ်ည့်သွငး်ထားြခငး်ြဖစသ်ည်။ 

 

၃၊၅ -က မ်းကျငေ်သာ ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိမ်း၏ အခနး်က  

က မ်းကျငေ်သာ ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မး၏ အခနး်က များတွင ် န် ကားြခငး်၊ စီမံခန ့ခ်ွဲြခငး်၊ 

ေခါငး်ေဆာငမ် ြပ ြခငး်၊ ပးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်တိပ့ါဝငသ် ည်။ ေအာက်တွင ် အချက်တစ်ခချငး် င့ ်

ပတ်သက်၍ အေသးစိတ် ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 ၃၊၅၊၁ - လမး် နေ်ဆာငရွ်က်ေပးြခငး် 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မးတစ်ဦး၏လမး် နေ်ဆာငရွ်က်ေပးြခငး်ြခငြ်ခငး်ဟသည်  

ကျယ်ြပန ့ေ်သာသင် ကားေရးအေြခအေနက ိအေြခအေနအတွက်  ေကျာငး်သား တစေ်ယာက်ချငး်စြီဖစ်ေစ၊ 

အစအဖဲွ တစ်စချငး်စီ ြဖစေ်စ ေကျာငး်အခနး်များအတွငး် သမား ိးကျ ပညာေရး င့ ် ေကျာငး်ြပငပ် 

ပညာေရး တိကိ့ လမး် နေ်ပး ငိြ်ခငး် ြဖစ် ပီး၊  အေသးစိတ်က ိ အခနး် ၅ တွင ် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မးတစ်ဦး၏ လမ်း နေ်ဆာငရွ်က်ေပးြခငး် များတငွ ် 

 စာဖတ်ြခငး် င့စ်ာတတ်ေြမာက်ေရးြမင့တ်ငြ်ခငး် 

 အချက်အလက်( data) ာေဖွမတတ်ေြမာက်ြခငး် 

 စးစမး်ေလလ့ာမအေြခြပ ေသာသင် ကားမေပးြခငး် 

 နည်းပညာ င့ြ်ပည့်စသံည့်အေြခအေနြဖစ်ြခငး် င့ ်
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 ေကျာငး်ဆရာများအတွက်အသက်ေမွးဝမ်ေကျာငး်မ ဖံွ ဖိ းတိးတက် ငိေ်စြခငး်တိ ့ြဖစသ်ည်။ဥပမာ- 

ကွဲြပားြခားနားေသာမေဘာငမ်ျားကိလမး် နခ်ျက်များအြဖစ်အသးံြပ ရနခ်ျမတ်ေပးထားသည်။ြပင်

သစ် ငိင်တံငွြ်ပ ာနး်ထားသည်။ 

 ၃၊၅၊၂ -စီမံခန ့ခ်ွြဲခငး် 

 စာ ကည့်တကိ်မးတစ်ဦး၏စမီံခန ့ခ်ွဲမတွငစ်ာရွက်စာတမး်များစီစ ထား ိသမိး်ဆည်းြခငး်၊ေကျာငး်စာ

ကည့်တကိ်လပ်ငနး်စ စီမံခန ့ခ်ွဲြခငး်တိကိ့အေကာငး်ဆးံအဆင့ြ်မင့ဆ်းံစီမံခန ့ခဲွ် ငိရ်နတ်ိပ့ါဝငသ်ည်။၎ငး်တွင်

လအိပ်ေသာအေထာက်အပံပ့စည်းများ င့လ်ပ်ငနး်စ များကိစာ ကည့်တကိ်မးကေထာက်ပံ့ေပးြခငး်စသည်

တိပ့ါဝငသ်ည်။လအ့ရငး်အြမစ်စီမံခန ့ခ်ွဲမအြဖစ်စာ ကည့တ်ကိ်အတွက်ဝနထ်မး်အသစေ်ခ ယရာတငွစ်ီမံခန ့ခ်ွဲ

ြခငး်၊လေရွးချယ်ြခငး်၊ ကီး ကပ်ြခငး်၊အကဲြဖတ်ြခငး်တိလ့ည်းအစိတ်အပိငး်တစရ်ပ်အေန င့ပ်ါဝငေ်နပါသည်။ 

၃၊၅၊၃ -ေခါငး်ေဆာငမ် င့ ်ပးေပါငး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မးတစ်ဦး၏ အဓိကေဆာငရွ်ကခ်ျက်မာ ေကျာငး်၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ 

ရည်မနး်ချက် များ ကိ ပနး်တိငသ်ိ ့ ေရာက် ိေအာင ် အားေပးကညီ ေဆာငရွ်က်ရန ် ြဖစ်သည်။ ေကျာငး်၏ 

အပ်ချ ပ်ေရး ပိငး် င့ ် သင် ကားေရးပိငး် င့ ် ပးေပါငး်၍ ေကျာငး်၏ သင် းိကိ အေြခခံေသာ 

စာ ကည့်တကိ်လပ်ငနး်များ တိးတက်ေစရန ် ပငြ်ဖစသ်ည်။ စာ ကည့်တကိ်မးတစ်ဦးသည် ေကျာငး်၏ 

သင် ကားေရး လပ်ငနး်များတွင ် ဆက်စပ်ေနေသာ သတငး်အချက်အလက်များ င့ ် အရငး်အြမစ်များက ိ

ပံ့ပိးေပး ငိေ်သာ အေနအထားလည်း ိသင့သ်ည်။ စာ ကည့်တကိ်မးတစ်ဦးသည် ေကျာငး်၏ အြခားေသာ 

သးီြခားဘာသာရပအ်ထးြပ များ င့ ် ပးေပါငး်၍ နည်းပညာ ြပည့်စံေရး င့ ်သင် ကားေရးပိငး်မ ဝနထ်မး်များ 

၏ အရည်အချငး်၊ င့ ်အပ်ချ ပ်သ အပိငး်မ အရည်အချငး်များ တိးတက်လာေစရန ်ပံ့ပိးေပး ငိရ်မည်။ ထသိိ ့ 

ပးေပါငး်မသည် စာ ကည့်တိက်မး၏ အလအိပ်ဆးံေသာ အလပ်ပငြ်ဖစေ်လသည်။ ထသိိ ့ 

ပးေပါငး်လပ်ေဆာငြ်ခငး်ြဖင့ ် ေကျာငး်၏ ရည်မနး်ချက် ပနး်တိငကိ် ေရာက် ိေစ ငိသ်ည်။ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မးသည် ေကျာငး်အပ် ကးီ၊ဒေကျာငး်အပ် င့သ်င် ကားေရးေခါငး်ေဆာငထ်သံိ ့ 

တကိ် ိက်သတငး်ပိ ့ အစရီငခံ်စာ တငရ်မည်ြဖစ် ပီး၊ ေကျာငး်၏ အစီအစ များ အသငး်အဖဲွများတွင ်လည်း 

ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်သင့သ်ည်။ေကျာငး်ေပါငး်စ ံ 
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သင် းိေပါငး်စဘံာသာရပ်ေပါငး်စသံင် ကားေရးအဖဲွများမစးစမး်ေလလ့ာေသာစမီံကိနး်များတွငလိ်လားစွာပါ

ဝငေ်ဆာငရွ်က်မ ိေနသင့သ်ည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မးတစ်ဦးသည်မိမ၏ိအရည်အချငး်တးိတက်ကျယြ်ပ

န ့ေ်စရနအ်ြခားစာ ကည့်တကိမ်းများ င့ပ်းေပါငး်၍လပ်ေဆာငသ်င့သ်ည်။ဥပမာ-

အေမရိကန် ငိင်တံကဆက်စြ်ပည်နယ်ေြမာက်ပိငး်တငွ် ိေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ဒါ ိကတ်ာများသည်လစ

ေတွဆံ က ပီးသတိ၏့အေတွအ ကံ များအေတွးအေခ များကိဖလယ် ကြခငး်ြဖင့၎်ငး်တိ၏့အစီအစ အသစ်

များကိချ းကပ်ေလ့ ိ ကသည်။အဂလန် ငိင်တွံငမ်ေဒသဆငိရ်ာေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များကိေကာငး်မွနစ်ွာ

ပံ့ပိးတည်ေဆာက်ထား ပီးေကျာငး်စာသင် စ်တစ် စ်တိငး်ေတွဆ၍ံေကျာငး်၏ဖံွ ဖိ းတိးတက်ေရးအတွက်လ

ပ်ေဆာင် ကသည်။ 

၃၊၅၊၄ -လအ့သငိး်အဝိငး်တငွ ်ပါဝငမ် 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်၏လအ့သငိး်အဝငိး်တငွ ် ပါဝငမ်သည် အမျိ းမျိ း ကဲွြပားေသာ ယ ေကျးမ၊ 

ဘာသာစကား၊ တငိး်ရငး်မျိ း ယ်ွ၊ င့အ်ြခား လမျိ းစ အားလံးကိ စာ ကည့်တကိ်၏ အစီအစ များ၊ပွဲများတငွ ်

ပါဝငေ်စ ပီး လအများကိ စသ်က်ေစြခငး်တိ ့ ြဖစ်ပါသည်။ ေကျာငး် ိ သားသမးီများ၏ ပညာေရး၊ ဗဟသတ 

ြပည့်စံမ  ထပ်ဆင့လဲ်ေြပာငး်မတိသ့ည် အေရး ကီးေ ကာငး် ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များက 

အသအိမတ်ြပ လာ ကသည်။ ကေလးသငယ်များကိ မိသားစ အသငိး်အဝနး်များက 

ေထာက်ပံ့ေပး ကရသည်။  ထသိိ ့ လပ်ေဆာင် ကရန ် စာ ကည့်တကိ်များကိ လးံလးံလ ားလ ား မီခိ ကရန ်

လအိပ်ပါသည်။  လအ့သငိး်အဝိငး်များ အားလးံ၏အဓိက တနဖိ်းအ ဆိးံတစ်ခမာ  ချမ်းသာြခငး် င့ ်

ဗဟသတြပည့်ဝြခငး်တိကိ့ လက်ဆင့က်မး် လဲေြပာငး်ေပးရန ် ပငြ်ဖစ်သည်။ ထသိိ ့ ကေလးများက ိ

ဗဟသတအထေိရာကဆ်းံ င့ ် အဓိပါယအ် ိဆးံနည်းြဖင့ ် လက်ဆင့က်မ်း 

လဲေြပာငး်ေပးြခငး်ပံစံသည်ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ၏် လပ်ငနး်စ များအတွငး်လမ်းမိးထားေသာ 

ယ ေကျးမမ သသိာထင် ားစွာကွဲြပားြခားနားလာြခငး် ပငြ်ဖစ်သည်။ ေကျာငး်သားများအားလံးအတကွ ်

ကယိ်ပိငလ်ကဏာ င့ ် ပိငဆ်ငိမ်များသည် စာတတေ်ြမာက်ြခငး် င့ ် သင် ကားေရးြဖစ်ထနွး်မအတွက ်

လအိပ်ေသာအစိတ်အပိငး်များ ြဖစ်သည်။ ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မးတစ်ဦးသည် ြဖစ် ငိမ်ည်ဆလိ င ်

အြခားစာ ကည့်တကိအ်စအဖဲွများ င့ ်  ဆက်သယွ်မ ိေနသင့သ်ည်။ ကေလးသငယ်များ င့ ်
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လငယ်များအတွက် စာ ကည့်တိက်လပ်ငနး်စ များကိ ဖံွ ဖိ းတိးတက်ေစဖိရ့န ် စာ ကည့်တကိ်များအေနြဖင့ ်

ပးေပါငး်ေဆာငရွ်က်သင့ပ်ါသည်။ပးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မသေဘာတညီချက်တွငေ်အာကပ်ါအချက်များပါဝင်

သင့သ်ည်။ 

ပးေပါငး်မအတွက်ေယဘယျပမာဏ၊ပးပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်ည့်ဧရိယာအတွက်သတမ်တခ်ျက် င့် ငး်လငး်ချက်

၊စီးပာွးေရးဆငိရ်ာပါဝငမ် ငး်လငး်ချက်၊ င့က်နက်ျစရိတ်များကိမည်သိခဲွ့ေဝကျခမံည်၊ပးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ

အတွက်အချိနဇ်ယားစသညတိ်ပ့ါဝငသ်ည်။ပးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မဧရယိာ၏ဥပမာအေန င့ဝ်နထ်မ်းများကိသ

ငတ်နး်ေပးြခငး်၊စာစပစည်းများအတွက်ပံပိ့းေပးြခငး်၊ပ ိဂရမ်ေရးဆွြဲခင၊်အလီက်ထေရာနစ်လပ်ငနး်စ များ

အတွက်ပးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်၊ြပည်သစ့ာ ကည့်တကိ်များသိအ့တနး်လိကေ်လ့လာမသွားေရာက်ြခငး်၊ပး

ေပါငး်စာဖတ်ပွဲများ င့စ်ာတတ်ေြမာက်ေရးလပ် ားမပွဲများစာ ကည့်တကိလ်ပ်ငနး်စ များကိကေလးများ င့်

လငယ်များလက်ခံလာ ငိေ်အာငေ်ဈးကွက် ာေဖွြခငး်စသည်တိပ့ါဝငသ်ည်။ဥပမာေနာ်ေဝ ငိင်ေံအာ်စလိ မိ

တွငေ်ကျာငး်အပ်ချ ပ်ေရးပိငး် င့ြ်ပည်သစ့ာ ကည့်တကိ်များပးေပါငး်၍စာ ကည့်တကိ်ေပါငး်၁၂၀ င့သ်က်ဆငိ်

ေသာေခါငး်စ များကိပံမနေ်တဆွေံဆွးေ းွ ကသည်။ြပည်သစ့ာ ကည့်တကိ်များသည်ဝနထ်မ်းခန ့ထ်ားရာတွင်

ေကျာငး်အတွက်လိအပ်ေသာပစည်းများကပံိ့ပိးေပး ငိရ်နအ် ကံဉာဏေ်ပး ငိရ်နရ်ည်ရွယ် ပီးြပည်သစ့ာ ကည့်

တကိလ်ပ်ငနး်တွငခ်န ့အ်ပ်သည်။စာ ကည့်တကိ်မးများအားလံး င့ဆ်ရာများသည်ဤလပ်ငနး်သိဖံ့း(သိ)့အးီေမး

လ်ြဖင့ဆ်က်သွယ် ပီးအကအညီေတာငး်ခံ ငိ် ကသည်။လအိပ်ေသာပစည်းကိစာ ကည့်တကိ်အေန င့ဝ်ယ်ယ ိ

ငစ်ွမ်းမ ိလ ငေ်သာ်၎ငး်၊သိမ့ဟတ်ပံမနအ်သးံးြပ ေသာပစည်းမဟတ်ြခငး်စသည်တိကိ့စာ ကည့်တကိ်သိမ့ဟ

တ်စာသငခ်နး်သိတိ့က် ိက်ပိေ့ဆာငေ်ပး ငိသ်ည်။ 

 ၃၊၅၊၅ -စာ ကည့တ်ကိ်လပ်ငနး်စ များ င့ ်ဝနေ်ဆာငမ်များကိ တိးြမင့ေ်ပးြခငး် 

 စာ ကည့်တကိ်လပ်ငနး်စ များ င့ ် ဝနေ်ဆာငမ်များက ိ တိးြမင့ေ်ပးြခငး်တွင ် အသးံြပ သများ 

လအိပ်သည်များက ိစာ ကည့်တိက်မ ေပး ငိေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်များ င့ ်ဆက်သယွ်ေပးြခငး် ြဖစ် ပီး၊   ထသိိ ့ 

စာ ကည့်တကိ်မပံ့ပိးေပးမများကိအသးံြပ သများကသတိြပ မိ ပီးစာေပေလလ့ာေရးတွငအ်ားကိးရေသာေန

ရာအြဖစသ်တ်မတ်လာ ကမည်ြဖစ်သည်။စာ ကည့်တကိလ်ပ်ငနး်များကိအဆင့ြ်မင့တ်ငရ်ာတငွအ်သးံြပ ေသာ

သများ၊အြခားေသာအဖွဲဝငမ်ျားေကျာငး်အပ်ချ ပ်ေရး၊ ာနဆငိရ်ာအ ကးီအကဲများ၊ဆရာဆရာမများ၊ေကျာငး်
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သားများ င့မ်ဘိများကိပစ်မတ်ထား သိည်။ထသိိေ့ကျာငး်၏သေဘာသဘာဝ င့ကဲွ်ြပားြခားနားေသာပစ်မတ်

တိကိ့ဆက်သွယ်ချိနညိ်ြခငး်သည်အေရး ကးီလေသာလပ်ငနး်စ ြဖစသ်ည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်တွငသ်တ်

မတ်ေဖာ်ြပထားေသာစမီံချက်များ သိင့် ပီး၎ငး်ကိေကျာငး်အပ်ချ ပ်ေရးပိငး် င့သ်င် ကားေရးပိငး်တိမ့ပးေပါ

ငး်လပ်ေဆာင် ကရမည်ြဖစသ်ည်။၎ငး်သတ်မတ်ေဖာ်ြပထားေသာစီမံချက်တငွေ်အာက်ပါအချက်တိကိ့လည်း

ထဲသ့ွငး်ရမည်- 

-ရညရွ်ယ်ချက်ြပည့်ဝေစရနလ်ပ်ေဆာငရ်မည့်လပ် ားမပံစံကိေဖာ်ြပထားြခငး်၊ င့ ်

-၎ငး်လပ် ားမပံစံကိေအာငြ်မငေ်အာငအ်ကဲြဖတ်ြခငး်နည်းလမ်းတိကိ့လည်းထဲသွ့ငး်ရမည်။ 

 

၃၊၆-က မ်းကျငသ်အားအေထာက်အကြပ မည့်ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ဝနထ်မး်အဖဲွ ခွဲအခနး်က င့ ်

အရည်အချငး်များ 

က မ်းကျငသ်အားအေထာကအ်ကြပ မည့်ေကျာငး်စာ ကည့်တိက်ဝနထ်မး်အဖဲွ ခွဲ(စာ ကည်တကိ်လက်ေထာ

က်ရာထး၊ စာ ကည့်တကိ်ပညာ ငမ်ျား) ဝငမ်ျားသည် စာ ကည့်တကိ်မးထသံိ ့ အစရီငခ်ံစာ ေရးသငွး်၍  

၎ငး်တိ၏့ အလပ်များကိ ပံ့ပိးကညီေပး ကရမည်။ က မ်းကျငသ်အား အေထာက်အကြပ မည့ ်

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ဝနထ်မ်းများသည်  သက်ဆငိရ်ာ သငတ်နး်များ တက်ေရာက်ထားသင့် ပီး  

စာ ကည့်တကိ် လပ်ငနး်စ  ေဆာငရွ်က်မများြဖစ်ေသာ စငတ်ငြ်ခငး်၊ စာငားြခငး်၊ စာအပ်လက်ခံြခငး်၊ င့ ် 

စာ ကည့်တကိ် လပ်ငနး်စ များ ြပ လပ်ြခငး် ၊ online circulation 

များ၊စာအပ်များစာရငး်ေရးသွငး်ြခငး် င့ပံ် ပ်ိမဟတ်ေသာစာေပပစည်းများအတက်ွြပငဆ်ငပံ့်ပိးေပးြခငး်စ

ေသာလပ်ငနး်များကိလပ်ေဆာင် ကရမည်။ 

 

၃၊၇-ေကျာငး်စာ ကည့်တကိတွ်ငေ်စတနာဝ့နထ်မး်လပ်အားေပးေဆာငရွ်က်သ၏အခနး်က င့အ်ရည် 

အချငး်များ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်တွငဆ် အေလ ာက်လပ်အားေပးေဆာငရွ်ကသ်များသည်  လခစား 

စာ ကည့်တကိ်ဝနထ်မး်များ ကဲသ့ိ ့ အစားထးိလပ်ေဆာငရ်န ် မသင့ပ်ါ။ သိေ့သာ် 
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၎ငး်တိခ့န ့အ်ပ်ရာတငွသ်ေဘာတညီချက်မေဘာငအ်ရ၎ငး်တိလ့ပ်ေဆာငရ်မည့်တာဝနမ်ျားကိစာ ကည့်တကိ်

မး၏ ကီး ကပ်မြဖင့လ်ပ်ေဆာငေ်စရမည်။ေကျာငး်သားများအေန င့လ်ညး်ေကာငး်မွနစ်ွာချမတ်ထားေသာန

ည်းဥပေဒများ ကးီ ကပ်မများြဖင့ေ်ကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များတွငလ်ပ်အားေပးများအေန င့လ်ပ်ေဆာင် ငိသ်

ည်။ထသိိေ့ကျာငး်သားလပ်အားေပးများသည်အတနး် ကးီများြဖစ်သင့် ပီးပံမနေ်လ ာက်လာတငသွ်ငး်ေလ ာ

က်ထား ငိ် ပီးသငတ်နး်များပိခ့ျ၍စာ ကည့်တကိ်တွငခ်ငး်ကျငး်ပံစမံျား၊စာ ကည့်တကိပ်စည်းများကစိနစ်တ

ကျစငတ်ငြ်ခငး်၊ကေလးငယမ်ျား င့စ်ာဖတ်ဝငိး်များြပ လပ်ြခငး်၊ င့အ်ြခားေကျာငး်သားများကစိာအပ်စာတ

မ်းများေရွးချယ်ရနအ် ကြံပ ေထာက်ခံေပးြခငး်စေသာတာဝနမ်ျားချမတ်ေပး၍ကညီလပ်ေဆာငေ်စသင့သ်ည်

။ဥပမာအေမရိကန် ငိင်မံီချီဂန် မိ တွငမ်လတနး်ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်တွငစ်ာ ကည့်တကိ်၏တာဝနဝ်တရား

များကိအများြပည်သသိခ့ျမြပဘစဲာ ကည့်တကိ်လပ်ငနး်များအဆငေ်ြပေချာေမေွနေစရနလ်ပ်ေဆာငလ် က် ိ

ြခငး်ပငြ်ဖစ်သည်။တစ်ပတတ်စ် ကိမ်ဆသိလ၎ိငး်ေကျာငး်သားများကစာ ကည့်တကိ်စာအပ်များစငတ်ငြ်ခငး်၊ 

KG 

အခနး်များမစာအပ်များြပနလ်ည်သမိ်းဆည်းြခငး်၊တခါတရံစာအပ်အသစ်ေရာက် ိမတိအ့တွက်ေ ကာ်ြငာက

ပ်ြခငး်၊ဘားကဒထ်ည့်ြခငး်၊စာ ာနပံါတ်စသည်တိ ့ြဖင့က်ညီလပ်ေဆာငေ်ပးရသည်။ဥပမာအတီလီ ငိင်ံ မး် မိ

တွငအ်ထက်တနး်ေကျာငး်သားများကစာ ကည့်တကိ်ကိေချာေ့မွ စွာလည်ပတ် ငိေ်ရးလပ်အားေပးရနစ်ာရငး်

သွငး် က ပီးစာ ကည့်တကိ်စီမခံန ့ခ်ွဲမအတွငး်ပါဝငလ်ပ်ေဆာငေ်စ ံမ မကေကျာငး်သား၏ကိယ်ရည်ကိယ်

ေသွးကိလည်းတိးတက်ေစ ငိသ်ည်။ေကျာငး်သားများကေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ြပနလ်ည်ြပ ြပငေ်သာအခါ

များတွငလ်ည်းပါဝငက်ညီ ကသည်။ဤသိ ့ြဖင့၎်ငး်တိ၏့ပးေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်စွမး်ရညက်တိးိတက်ေစ ပီး၊စိ

တ်ဝငစ်ားမများကျယ်ြပန ့လ်ာကာကိယ့်ကိကယိ်တနဖိ်းထားေလးစားလာေစသည်။ဥပမာဟနေ်ဂရီ ငိင်တံွငs်e

condary 

ေကျာငး်သားများကတိာဝနေ်ပးကာေစခငိး်ေလ့ ိသည်။ဤသိ ့ြဖင့ေ်ကျာငး်တွငေ်ရာြပည်သစ့ာ ကည့်တကိ်

များတွငပ်ါအလပ်လပ်ေစ ငိသ်ည်။ 

 

၃၊၈ -ကျင့ဝ်တ်ဆငိရ်ာ စံ နး်များ 
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ေစတနာဝ့နထ်မ်းလပ်အားေပးများအပါအဝငေ်ကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များတငွအ်လပ်လပ်သများသည်အြခား

သများ င့ဆ်က်ဆရံာတွငက်ျင့ဝ်တ်ဆငိရ်ာ စံ နး် အြမင့ဆ်းံ ထား ိရန ် တာဝန် ိပါသည်။  ကိယ်ကျိ းက ိ

ပဓာနမထားဘ ဲ  စာ ကည့်တကိ်အသးံြပ သများ၏ အခွင့အ်ေရး အြပည့်အ၀ ေပး ငိရ်န ် ကိ းပမး်အားထတ ်

ရမည်ြဖစ်သည်။ စာ ကည့်တိက် လပ်ငနး်စ များကိ လပ်ေဆာငရ်ာတွင ် ကိယ်ပိငသ်ေဘာထား 

ယံ ကည်ချက်များ၊ ဘက်လကိ်မများကိ လးံ၀ လံး၀ ေ ာင် က ရမည်ြဖစသ်ည်။  

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်အတွငး် ိ ကေလးသငယမ်ျား၊ လငယ်များ၊ လ ကီး များအားလံးကိ တနး်တညီမ  

ဆက်ဆံ ငိရ်မည်။ သတိ၏့ ကယိ်ပိင ် အခငွ့အ်ေရး၊ င့ ် သိ ိလသိည်များကိ ပံ့ပိးေပးရမည်၊ 

၎ငး်စာ ကည့်တကိ် အသးံြပ သတိ၏့ အခွင့အ်ေရး ကိ အ မဲ ထနိး်သမိး်ေစာင့ေ် ာက် ငိရ်မည်။  

လပ်အားေပးများအပါအဝငေ်ကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များတွငအ်လပ်လပ်သများသည်စာ ကည့်တကိ်၏အဓိက

တနဖိ်းကိပံေဖာ်ေပးရနတ်ာဝန် ိ ကသည်။စာဖတ်ြခငး် င့ ်  ေလ့လာြခငး်၊ ဗဟသတ ာေဖွရန် င့ ်

သတငး်အချက်အလက်ရယရန ် ကျင့ဝ်တ်၊လပ်ငနး်၊အသဉိာဏဆ်ငိရ်ာလွတ်လပ်ခွင့၊် ဆငြ်ခငမ် ၊မဝါဒ၊ 

များကိ လပ်ကငိေ်ဖာ်ေဆာငရ်ာတွင ်   IFLA ၏ Universal Declaration of Human Riaghtsအပိဒ ် 19 

ြဖင့ပံ်ေဖာ်ထားသည်။ 

အသးံဝငေ်သာအရငး်အြမစမ်ျား 
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အခန်း(၄) ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိတ်စခ်၏ ပ်ပိငး် င့ ်ဒစ်ဂျစ်တယ ်ဆငိရ်ာ အရငး်အြမစမ်ျား 

စာ ကည့်တကိ်ဝနထ်မး် သည် စာအပ်များ၊ အြခား အရငး်အြမစ်များ က ိ  အသးံြပ ရာတွင ် ဝတ မ စ၍ 

မတ်တမ်းများအထ၊ိ  စာရွကစ်ာတမ်းပံစမံသည် အလီကထ်ေရာနစ် စေဆာငး်မ ပံစံများ အြဖစသ်းံ ငိေ်အာင ်

ပံ့ပိးေပး ကရသည်။  ဤကဲသ့ိ ့ စေဆာငး်ထားမသာ  ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်တစ်ခ စေဆာငး်ထားမသည် 

ပ်ပိငး် င့ ်ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆငိရ်ာ အရငး်အြမစမ်ျား ြပည့်စလံေံလာက်သည်ဟ ဆိ ငိသ်ည်။  

 

၄၊၁ -နဒိါနး် 
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ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်တစ်ခ၏ ပ်ပိငး် င့ ် ဒစဂ်ျစ်တယ် ဆငိရ်ာ အရငး်အြမစ်များတငွ ်

သင် ကားေရးအတွက် စာအပ်စာတမး် ပစည်းများ၊  ပစည်းကိရိယာတနဆ်ာပလာများ င့ ်

အရငး်အြမစ်များစေဆာငး်မတိ ့ ပါဝငသ်ည်။ နည်းပညာအသးံြပ မ ကျယ်ြပန ့လ်ာမသည် 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်၏ စေဆာငး်မများကိ ပိ၍ တိးြမင့ေ်စသည်။ စာ ကည့တ်ကိ ် အရငး်အြမစ်များက ိ

အသးံြပ ရာတငွ2်4/7   အချိနတိ်ငး်တွင ် အသးံြပ ငိေ်စရန(်တစ်ရက် ၂၄ နာရီ တစ်ပတ် ၇ရက်) 

(မည်သည့်အချိန၊် မည်သည့ေ်နတွ့ငမ်ဆ ိ) ၊ေကျာငး်တွငး်၌သာမက ေကျာငး်ြပငပ် ၊ ေကျာငး်ဖွင့ရ်က်သာမက 

ေကျာငး်ဖွင့ရ်ာသ ီြပငပ်တွငပ်ါ လွယ်ကအဆငေ်ြပ အသးံြပ ငိေ်အာင ်နည်းပညာများြဖင့ ်ပံ့ပိးေပး ငိသ်ည်။ 

ဤကဲသ့ိ ့ နည်းပညာများြဖင့ ် ပံ့ပိးေပး ငိြ်ခငး်သည် ေကျာငး်သား င့ ် ဆရာများအ ကား သင် ကားေရး င့ ်

ေလ့လာေရးအတွက်ပိမ ိပံပိ့းေပး ငိရ်န ်စေဆာငး်မများက ိပံစံ ေြပာငး်လဲရန ် အေြဖလည်းြဖစ်သည်။ 

၄၊၂ -အေထာက်အပံ့ ပစည်းများ 

ေကျာငး်ေဆာငအ်သစ ် ေဆာက်လပ်မများတွင၎်ငး်၊ လက်  ိ အေဆာက်အဦကိ 

ြပနလ်ည်ြပ ြပငမ်ွမး်မံရာတငွလ်ည်းေကာငး် ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များ၏ လပ်ငနး်တာဝန ်

အသးံဝငမ်များသည် အဓိက အေရး ကးီေသာ  အပိငး်များြဖစ် ကသည်။  ေကျာငး်စာ ကည့်တကိမ်ျား၏ 

ပညာေရး အဆင့ ် အတနး်သည် ၎ငး်၏ ပံ့ပိးေပးေသာ အေထာက်အပံ့ပစည်း ကိ ေရာငြ်ပနဟ်ပ်ေနသည်။ 

ယေနေ့ခာတ်တွင ် ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်အများစသည် အများြပည်သေလ့လာေရးဆငိရ်ာေနရာများတငွ ်  

ယ ေကျးမ ဝငေ်ရာက်ြခငး်အေနြဖင့၎်ငး် သတငး်အချက်အလက်များကိ ရယ ငိေ်သာ ေနရာများအြဖစ်၎ငး်  

ပံစံချလာ ကသည်။  ထေိနရာများသည် သတငး်အချက်အလက်များထတ်ယသးံစွဲ ငိေ်သာ 

ေနရာများြဖစ် က ပီး   းိရာ သင် ကားေရးပံစံ င့ ် ေလလ့ာမ ေနရာများအြဖစ်လည်း အသးံြပ လာ ကသည်။  

၄၊၂၊၁ -တည်ေနရာ င့ ်အကျယ်အဝနး် 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ေဆာက်လပ်မအတွက် စံသတ်မတ်ချက် အေနြဖင့ ် မထား ေိသာ်လည်း ၎ငး်ထတဲငွ ်

ထား ိမည့် သေိလာငပ်စည်းများ၏ အေနအထားကိ လိက်၍စီမံထား ကရသည်။ ေယဘယျအားြဖင့-် 

စာ ကည့်တကိ်များက ိ အရငး်အြမစ် ထား ိရာ ေနရာမ  သင် ကားမ ဗဟြိပ  စံပံစံ အြဖစ်သိ ့  

ေြပာငး်လဲရမည်။  ေကျာငး် င့ ် ပညာရပ်ဆငိရ်ာစာ ကည့်တကိ်များသည် ေယဘယျအားြဖင့ ် ဘသံင် ကားမ 
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ပံစံများ အြဖစ် တည်ေဆာက်ေလ့ ိသည်။ ေအာက်ပါအချက်တိကိ့ စာ ကည့်တကိ်ပစည်းများ 

စီမံခန ့ခ်ွဲရာတွင ်ထည့သ်ွငး်စ းစားရမည်။- 

 အချက်အချာကျေသာေနရာတွငတ်ည်ေဆာက်ထားရမည်ြဖစ် ပီးြဖစ် ငိလ် ငေ်ြမညီထပ်တွငတ်ည် ိ

ရမည်။ 

 သင် ကားေရးဧရိယာများ င့က်ပ်လ က်တည် ြိခငး်၊အနးီအပါး၌ထစိပ်ေနြခငး်။ 

 စာ ကည့်တကိ်၏အချိ ေနရာများကိဆညံမအနည်းဆးံြဖစေ်အာင၊်ြပငပ်ဆညံမမဝငေ်အာငစ်ီမံထား ိ

ြခငး်။ 

 သင့တ်င့ေ်လ ာက်ပတ်လေံလာက်ေသာ  သဘာဝအလငး်ေရာင၊် သိမ့ဟတ် လ ပ်စစမ်ီး ရ ငိြ်ခငး်။ 

 သင့တ်င့ေ်လ ာက်ပတ်လေံလာက်ေသာ အခနး်အပချိန၌်ထား ြိခငး်( စာေပပစည်းများအား 

စ်ကာလ ကာ ည်စွာ ထနိး်သမိ်းေစာင့ေ် ာက် ငိရ်န)်။ 

 စာ ကည့်တကိ်အသးံြပ သများအတွက် လိအပ်ေသာ အထးဝနေ်ဆာငမ်၊ လပ်ေဆာငခ်ျက်များကိ 

ပံ့ပိး ငိရ်န ်ဒဇိီငး်ေဆာက်လပ်ထားြခငး်။ 

 စေဆာငး်စာအပ်စာတမး်များ၊ သတငး်စာ၊ စာနယ်ဇငး်၊ ဝတ ၊ ဝတ မဟတ်ေသာစာအပ်များ၊ 

မဂဇငး်များ၊  ပံ ပ်ိမဟတ်ေသာ စာေပပစည်းများ၊ စာဖတရ်နေ်နရာများ၊ 

အလပ်စားပွဲများ၊ကွနပ်ျ တာများ၊ စာအပ်စာေပ ခငး်ကျငး်ြပသရနေ်နရာ၊ 

စာ ကည့်တကိ်ဝနထ်မး်များ အလပ်လပ်ရန ် ေနရာ စသည် တိအ့တွက် လေံလာက်ေသာ 

အကျယ်အဝနး် ြိခငး်။  

 ြပပွဲများစွာြပ လပ်ရနအ်တွက်လည်းေကာငး်၊ေနာငတ်ငွေ်ြပာငး်လဲမည့်သင် းိများ င့န်ည်းပညာများစ

ေဆာငး်မများအတွက်လည်းေကာငး်ေြပာငး်လွယ်ြပငလွ်ယ် ိေသာတည်ေဆာက်မြဖစရ်မည်။ 

 

၄၊၂၊၂ -ေနရာအကျယအ်ဝနး် ဖဲွစည်းထားပံ 

ေအာက်ပါ အချက်များကိ ပံပိ့းေပးထားရမည-် 
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 ေလ့လာရန် င့သ်ေတသနြပ ရနေ်နရာ ( 

ေမးြမနး်စံစမး်ရနစ်ားပွဲေနရာ၊စာအပ်စာရငး်ကတ်တေလာက်များထား ရိာေနရာ၊ on-line  source 

များထား ိရာေနရာ၊ေလလ့ာေရး င့သ်ေတသနြပ ရာစားပွဲများ၊ရည် နး်ပစည်းများထား ရိာေနရာ

င့အ်ေြခခံပစည်းများထား ိရာေနရာ)စသည်ြဖင့။် 

 ိး ိးစာဖတ်ရနေ်နရာ(ေပျာရ်ငမ်အတွက်၊ဘဝတစသ်က်တာအတွက်ေလလ့ာမ၊စာတတေ်ြမာက်မကိ

အားေပးေသာစာအပ် င့စ်ာနယ်ဇငး်များ) ။ 

 ပညာေပးစာအပ်များထား ရိာေနရာ(အပ်စအဖဲွငယမ်ျား၊အဖွဲလကိ်လပ်ေဆာငရ်ေသာေကျာငး်သငခ်

နး်စာများလပ်ေဆာငရ်နခ်ံများစီစ ထား ိ ပီး၊အနည်းဆးံေကျာငး် ိစစေပါငး်ေကျာငး်သားဦးေရ၏၁

၀% အတွက်ခမံျားစီစ ထားရနလ်ိသည်)။ 

 အပ်စလကိ်ပေရာဂျက်လပ်ေဆာငြ်ခငး်များအတွက်ေနရာစီစ ေပးထားြခငး်( 

တစ်ဦးချငး်အတွက်၎ငး်၊အပ်စလကိ်အတွက်၎ငး်၊အတနး်လကိ်အတွက်၎ငး်)၊တစ်ခါတစ်ရံတွငဓ်ာတ်

ခွဲခနး်၊လက်ေတွစမး်သပ်ခနး်စသြဖင့ေ်ခ ကသည်။ 

 စီမံခန ့ခ်ွဲေရးဧရိယာ( 

စာငားစားပွဲ၊ ံးခနး်ဧရိယာ၊စာ ကည့်တကိ်၏မီဒယီာပစည်းများထား ိေသာေနရာ၊စာ ကည့်တိငသ်းံ

ကိရိယာများသေိလာငခ်နး်၊ပစည်းပစယများထား ိခနး် )။ 

 

၄၊၂၊၃ - ပ်ပိငး် င့ ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆငိရ်ာ ရ ိ ငိမ်များ 

စာ ကည့်တကိ်၏ ပ်ပိငး် င့ ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆငိရ်ာ ရ ိ ငိမ်များ သည် အြမင့ဆ်းံအေြခအေနတွင ် အ မ ဲ

ိေနသင့သ်ည်။ စာ ကည့တ်ကိ်၏ဒစ်ဂျစတ်ယ်ဆငိရ်ာ ပစည်း များကိနည်းပညာြဖင့ ် ပံ့ပိးေပးရာတွင ်  

ေကျာငး် င့ ်ေကျာငး်အသငိး်အဝနး်ကိ တစ်ရကလ် င ်  ၂၄ နာရီ၊ တပတ်လ င ်၇ရက် နး်ြဖင့ ် ပံ့ပိးေပး ငိေ်နရ 

မည်။ ကီး ကပ်အပ်ချ ပ်ေသာဝနထ်မ်းအေရအတွက်မာကန ့သ်တ်မထား ိေသာ်လည်း 

ေလ့ကျင့သ်င် ကားထားေသာ ေကျာငး်သားများ င့ ်  အေပျာ်တမ်း စာ ကည့်တကိ်ဝနထ်မး်များ 

ခန ့ထ်ားသင့သ်ည်။ 
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၄၊၃ - ာေဖွစေဆာငး်ြခငး် င့ ်စီမံခန ့ခ်ွဲြခငး် 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်သည်အသးံြပ သများ၏လအိပ်ချက်များ၊အသးံြပ သများ၏အသက်အရွယ်၊ဘာသာစ

ကား၊ေဒသ ရဆငိရ်ာအချကအ်လက်လအိပ်ချကမ်ျားက ိ ကျယ်ြပန ့စ်ွာ ပံ့ပိးေပး ငိရ်န ် လိအပ်ပါသည်။  

စာ ကည့်တကိ်၏ စေဆာငး်ထားမများသည်  အသးံြပ သများ၏ ေြပာငး်လဲ တိးတက်မ င့ ် အတ လကိ်ပါ 

ေြပာငး်လဲ တိးတက်မ ိေနေစရမည်။ စေဆာငး်ထား ိမများကိ စီမံခန ့ခ်ွဲေသာ မဝါဒ ြပ ာနး်ချက်များအရ   

စာ ကည့်တကိ် ိ စေဆာငး်မများ၊ ဒဂီျစ်တယ် အရငး်အြမစမ်ျား၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ နယ်ပယ်၊ င့ ်

ပါဝငသ်ည့အ်ေ ကာငး်အရာများသည် လိအပ်ချကမ်ျားကိ ပံ့ပိးေပး ငိသ်ည့် အဆင့ြ်မင့ ်  

စေဆာငး်မများြဖစ်ေနရမည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်အရငး်အြမစမ်ျား ( အလီကထ်ေရာနစ်စာအပ်များ၊ 

ရည် နး်စာအပ်များ၊ ဝတ ၊ ဝတ မဟတ်ေသာ စာအပ်များ၊ ကွနပ်ျ တာထတွဲင ် အသင့သ်းံ ငိရ်န ်

ထည့်သွငး် ပီး အချကအ်လက်များ၊ သတငး်စာများ၊ မဂဇငး်များ၊  ဂိမ်းများ၊ သင် ကားေရး ေထာက်ကြပ  

ပစည်းများ    )တိးပွားလာသည် င့အ်မ  စာ ကည့်တကိ်၏ အရငး်အြမစမ်ျားလည်း တိးပွားလာမည် 

ြဖစ်သည်။ 

 ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များအတွက် ပစည်းများစေဆာငး်ရာတွငေ်ကျာငး်သားများ၏ လိအပ်ချက်၊  

စာ ကည့်တကိ်၊ ဆရာများလအိပ်ချက်များပါ ာေဖွ စေဆာငး်ထားရန ် လိသည်။ ထစိေဆာငး်ထားမများ( 

ပညာေရးအတွက် ပစည်းများ၊ ဘာသာရပ်သင ် ကားေရးအတွက် လိအပ်ေသာ စာအပ် စာတမး်များ၊  

သင် ကားနည်းစနစ်အသစမ်ျား င့ ်နည်းလမ်းများ )ကိ  အပ်ထနိး်သမိဘများထသံိ ့  အေ ကာငး် ကား ရမည်။ 

ဥပမာ- အတီလီ ငိင် ံ မ်း မိ တွင ်  မလတနး်ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များ သည် မိဘများအတွက် စာအပ်စင ် 

ထား ိ ပီး ၎ငး်စငေ်ပ တငွ ် ကေလးစိတ်ပညာရပ်ဆငိရ်ာများ၊ ပညာေရး၊ င့ ်  ကေလးသငယ်တိ၏့ 

အေ ကာက်တရား၊ ကိယ့်ကိကယိ် အထင် ကးီေလးစားလိစိတ်  စသြဖင့အ်ြခားေခါငး်စ  စာအပ်များကိ 

လည်း ထား ိေပးထားသည်။ 

 

 

၄၊၃၊၁ - ာေဖွစေဆာငး်ြခငး်အတွက် စီမံခန ့ခ်ွဲြခငး်ဆငိရ်ာ မဝါဒများ င့ ်လပ်ထးံလပ်နည်းများ 
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ေကျာငး်၏ စမီခံန ့ခဲွ်သများ၊ ဆရာဆရာမများ င့အ်တ လပ်ကငိရ်ေသာ ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မး 

တစ်ဦးသည် မဝါဒ င့ ်အညီ စာစရန ်လိအပ်သည်။ ဤကဲသ့ိ ့ မဝါဒထတ်ြပနခ်ျက်များက ိေကျာငး်ြပငပ်  င့ ်

ေကျာငး်တငွး် သင် ိး နး်တမ်း င့ ်  သးီသန ့ ် လိအပ်ချက်များ၊ စိတဝ်ငစ်ားမများ ေပ တွင ် အေြခခံ ပီး 

ေရးဆွရဲသည်။ 

ေအာက်ပါအချက်များသည် မဝါဒထတ်ြပနခ်ျက်ေရးဆွရဲာတွင ်ပါဝငသ်င့ေ်သာ အချကမ်ျားြဖစ်သည်။ 

 ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်၏တာဝနသ်ည် IFLA/UNESCO School Library Manifesto 

င့တ်သမတ်တည်းကိက်ညီေနရမည်။ 

 မဝါဒထတ်ြပနခ်ျက်များသည် ဉာဏပစည်း လွတလ်ပ်ခွင့ ်၊ သတငး်လွတ်လပ်ခွင့ ် ရိမည်။ 

 စေဆာငး်မအတွက် စီမံခန ့ခ်ွဲမ မဝါဒ၏ရညရွ်ယ်ချက် င့ဆ်က် ယ်ွေနေသာ  

သင် းိ နး်တမ်းများ၊အသးံြပ သများ၏ အမျိ းသားေရး၊ ကျင့ဝ်တ်၊ ယ ေကျးမ၊ ဘာသာစကား 

င့ထ်င် ားေသာ ကယိပိ်ငလ်ကဏာရပ်များကိ  လည်း ထဲသွ့ငး်သင့သ်ည်။ 

 အရငး်အြမစ် ေထာက်ပံ့မ၏ ေရတိေရ ည် ရညမ်နး်ချက်များ လည်း ပါဝငသ်င့သ်ည်။ 

 စေဆာငး်မ စမီံခန ့ခ်ွဲေရး ဆးံြဖတ် ရန ်တာဝန ်လည်း ပါဝငသ်င့သ်ည်။ 

စေဆာငး်မများသည် စေပါငး်အငအ်ားြဖင့ ် ေကျာငး်သားများ၏ လိအပ်ချက်က ိ ြဖည့်ဆည်းေပးရန ် မဝါဒ 

ချမတ်ထားသည်ဆေိသာ အချက်ကိ ငး် ငး်လငး် ြဖစ်ေစ ံသာမက ထသိိ ့ စေဆာငး်မသည် အေရး ကးီေသာ 

အဆင့ြ်ဖစ်ေ ကာငး် ကပိါ သသိာေစသည်။ မဝါဒသည်  အရငး်အြမစ်များ 

ြပနလ်ည်တည်ေဆာက်ြခငး်အတွက် နည်းလမ်းြဖစ် ပီး ဉာဏပစည်း လွတ်လပ်ခွင့စ်ည်းမျ းများ င့ ်

ဟနခ်ျက်ညီညီ ိေနရမည်ြဖစ် ပီး ကေလးသငယ်များ၏ အခငွ့အ်ေရးကိလည်း အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်ေဆာင် ငိရ်မည်။ ထမိဝါဒသည် စာ ကည့်တကိ်မးအတွက် စာ ကည့်တကိ်ပစည်းအရငး်အြမစ်များ 

လအိပ်ချက် မိ ိက ိ စစိစ် ငိေ်သာ တွနး်အားများက ိ ေပးစွမး် ငိေ်အာငလ်ည်း ေရးဆွထဲားသင့သ်ည်။ 

စာ ကည့်တကိ်စေဆာငး်မ ဖံွ ဖိ းတိးတက်ေစရန ် င့ ် စီမခံန ့ခဲွ်မ အဆငေ်ြပေစရန ်  မဝါဒ နည်းလမ်းများကိ 

ေရးဆွရဲာတွင ်  ငး်လငး်စွာ ေဖာ်ြပေရးဆွထဲားသင့ြ်ပ့◌◌ီး၊ အခနး်လိက် သိမ့ဟတ် ေနာက်ဆက်တွ ဲ

အေန င့လ်ည်းထည့်သငွး် ေဖာ်ြပသင့သ်ည်။ စာအပ်စာေပ ေရွးချယ်ဝယ်ယြခငး်၊ 
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စာ ကည့်တကိ်စေဆာငး်မများကိ  ေရွးချယြ်ခငး်၊ စာ ကည့်တကိ်လပ်ငနး်စ များြဖစ်ေသာ 

ကတ်တေလာက်ေရးသငွး်ြခငး်၊ ဘာသာရပ် အမျိ းအစားခဲွြခားြခငး်၊  စငတ်ငြ်ခငး်၊ တိကိ့ ပံပိ့းေပးရန၊်  

ထနိး်သမိး်ြပ ြပငရ်န၊် မလိသည်များကိ ငး်လငး်ဖယ် ားရန ် စာ ကည့်တကိ် လပ်ထးံလပ်နည်း စာအပ်က 

လမ်း နေ်ပးသင့သ်ည်။ ထစိာအပ်တွင ် စာအပ်စာေပ အရငး်အြမစ်များကိ ြပည်တွငး်၊ ေဒသတွငး်၊ 

ငိင်တံွငး် ေဒသတွငး်မေသာ်လည်းေကာငး်၊ ြပည်ပမေသာ်လည်းေကာငး် ရယစေစာငး်ရာတွင ် 

ေကျာငး်ပတဝ်နး်ကျငအ်ဝနး် ိ သများ၏ အမျိ းသားေရး၊ တငိး်ရငး်သားအေရး၊ ယ ေကျးမ၊ ဘာသာစကား 

င့ ် းိရာ လကဏာများကိ ထငဟ်ပ်ေစေသာ  စေဆာငး်မများြဖစ်ေအာင ် လမး် နခ်ျက ်

များပါဝငသ်င့သ်ည်။ ၎ငး်တငွ ်  အြငငး်ပွားဖွယရ်ာ အရာများအတွက် ြပနလ်ည်သးံသပ်စ းစားရနလ်ညး်  

ငး်လငး်ေသာ လမး် နခ်ျက်များ ပါဝငသ်ည်။ ဥပမာ- ြပငသ်စ် ငိင်တံငွ ် ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မးသည် 

စာစ မဝါဒအတွက ်  ေကျာငး်အသကိ်အဝနး်အတွငး် ေဆးွေ းွမလပ်ရမည်ြဖစ် ပီး  

၎ငး်မဝါဒသည်လည်းေကျာငး်၏ ြပ ာနး်သင် ိး င့ ် န် ကားချက်များ င့ ်   ဆက်စပ်မ ိေနရမည်။ 

(အ ကမး်ဖျငး်ေဖာ်ြပချက ် ၁၀ ချက်တွင ် ပါဝင် ပီး) www.cndp.fr/savoirscdi/centre-de-

ressources/fonds-documentarie-acquisition-traitement/les-10-commanderments-dune-

politique-dacquisition.html 

၄၊၃၊၂ -ဒစဂ်ျစတ်ယ်အရငး်အြမစ် င့ ်ပက်သက်ေသာ ြပဿနာများ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်သည်သတငး်အချက်အလက်အေြခခံေသာလမအဖဲွအစည်းအတွက်အေရးပါေသာေန

ရာတစ်ခြဖစ်သည်။စာ ကည့တ်ကိ်အသးံြပ သများ၏စိတဝ်ငစ်ားမ င့ယ် ေကျးမ၊ေကျာငး်၏သင် ိးြပ ာနး်ချ

က်များကိလကိ၍် ာေဖွလိသည်များကိအြမနဆ်းံရ ိ ငိေ်အာငေ်ဆာငရွ်က် ငိရ်မည်။ဆိ ယမ်ီဒယီာမေပ ထွ

က်လာေသာယ ေကျးမသည်ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်အသးံြပ သများကိသတငး်အချက်အလက် ာေဖွသမ

ေနာငတွ်ငသ်တငး်အချက်အလက်ဖနတီ်း ငအ်ေြခအေနသိေ့ရာက် ိေအာငတ်းိချဲတွနး်အားေပးေနသည်။ရလ

ဒအ်ေနြဖင့ေ်ကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ်မးများသည်စမး်သပ်မများြပ လပ်ြခငး်၊ပးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်၊သင် ကား

ေလ့လာြခငး်၊အသပိညာမ ေဝြခငး်တိ ့ြဖင့သ်တငး်အချကအ်လက်အေြခခံေသာထတက်နပ်စည်းများ (ဗီွဒယိီ၊ 

blog များ၊ podcast များ၊3D Project များ၊ပိစတာများ င့ ်
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infographicsအတက်ွလိအပ်ေသာစက်ပစည်းများ၊အြခားကိရယိာများကိပံ့ပိးေပး ငိရ်နစ် းစားသးံသပ် ငိရ်

နလ်အိပ်သည်။စာ ကည့်တကိ်၏စ ဆက်မြပတ်တိးပွားလာ ငိေ်သာဒစ်ဂျစ်တယ်အရငး်အြမစ်များ၊စာအပ်စာ

တမ်းများကေိသချာစွာစစိစ်ခွြဲခားမျိ းတစြခငး်များ၊ကတ်တေလာက်ြပ စြခငး်များ၊ကအိများလက်ခအံသးံြပ

ေနေသာစံပံစံ(အြပည်ြပည်ဆငိရ်ာပံစသံိမ့ဟတအ်မျိ းသားစာစစာရငး်ပံစ)ံြဖင့ြ်ပ စထားမသာလ ငေ်ကျာငး်

စာ ကည့်တကိ်များကွနရ်ကတ်ွငပ်ါဝင် ငိမ်ေချာေမေွစ ငိမ်ည်ြဖစ်သည်။ကမာေပ ိေနရာအများစတွငေ်ကျာ

ငး်စာ ကည့်တကိ်များသည်ထကိဲသ့ိကွ့နရ်က်ချိတ်ဆက်ထားသြဖင့အ်ကျိ းေကျးဇးများစာွရ ိေန ကသည်။ဤ

ကဲသ့ိပ့းေပါငး်ေဆာငရွ်က်မြဖင့အ်ရငး်အြမစ်များတးိပွားလာ ငိ် ပီး၊ထအိရငး်အြမစ်များေပါငး်စြခငး်ြဖင့စ်ာ

ကည့်တကိ်လပ်ငနး်စ များကိပိမလိွယ်ကေစြခငး်စေသာအြမင့ဆ်းံေသာအကျိ းတရားကိရ ိေစ ငိသ်ည်။အ

ြခားတစဘ်က်တွငမ်ဤကဲသ့ိမ့ဟာမိတ်ြပ ထားြခငး်သိမ့ဟတ်အစးိရအဖဲွအစည်းများ င့ပ်းေပါငး်ထားြခငး်ြဖ

င့က်နသ်ွယ်မဆငိရ်ာအချကအ်လက်များ င့ ် online 

ရည် နး်ပစည်းများကအိရငး်အြမစ်မ ေဝမြပ ရာတွငပိ်မလိွယ်ကေချာေမေွစ ငိသ်ည်။ဥပမာ- 

ကေနဒါ ငိင်အံယ်လ်ဘာတာ မိ တွငေ်ဒသတွငး် ိေကျာငး်သားအားလးံ င့ဆ်ရာမများကိOnline Reference 

Center များမတဆင့ ် online information resources 

များကိအဂလိပ် င့ြ်ပငသ်စဘ်ာသာတိ ့ြဖင့ပံ်ပိ့းေပးရနပ်ညာေရးဝန် ကီး ာနမေငေွ ကးြပည့်ဝစွာေထာက်ပံ့ေပး

ထားသည်။www.learnalberta.ca/OnlineReferenceCenter.aspx. 

 

ဥပမာ- ြပငသ်စ် ငိင်တံငွဒ်စ်ဂျစ်တယ်အရငး်အြမစ်များကိအသးံြပ ရနေ်ကျာငး်သားများကိ Correlyce 

platform က  editorial and indexed resources ၃၀၀ေကျာ်ြဖင့ပံ့်ပိးေပးထားသည်။www.correlyce.fr 

ဒစဂ်ျစ်တယ်စေဆာငး်မများကိစီမံခန ့ခ်ွဲမအေနြဖင့ပံ် ပ်ိများကိခန ့ခ်ွဲမများ င့အ်တတပငြ်ဖစ်ေသာ်ြငားေအာက်

ပါအထးစ းစားဆငြ်ခငစ် းစားစရာအချက်အချိ ိေနသည်- 

 အသးံြပ မ-

ဒစဂ်ျစ်တယ်အမျိ းအစားကပံ ပ်ိထက်စာရငအ်သးံြပ ငိမ်၊အသးံြပ ငိတဲ်အ့ခွင့အ်ေရးကပိအား

ေလ ာေ့နလား။ပိတးိတက်ေနလား။ 
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 ကျသင့ေ်ငွ င့န်ည်းပညာြပဿနာများ-  

ယခအချိနမ်ာလိငစ်ငေ် ကးေတွ၊ format 

ပံစံအသစ်ေတွေြပာငး်လရဲြခငး်ရဲက့နက်ျစရိတ်၊ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ရဲက့နက်ျစရိတ်ကေရ ည်မာပိြမင့်

လာမလား။ 

 တရားဥပေဒအရလိငစ်ငေ်လ ာက်ထားမြပဿနာများ- 

ဒစဂ်ျစ်တယ်အမျိ းအစားေတရွဲလ့ငိစ်ငေ် ကး၊မပိငခ်ွင့ဥ်ပေဒများကအသးံြပ သ user 

ဦးေရအလကိ်ေသာ်လည်းေကာငး်၊off-site 

သးံ ငိမ်၊သိမ့ဟတအ်သးံြပ သ၏လွတ်လပ်ခငွ့တိ်ကိ့ကန ့သ်တ်ချက် ိေန ငိမ်လား။ 

 လြံခံ ေရးအကာအကယ်ွေပးမ-အရငး်အြမစ်တိကိ့ရယမကဘိယ်လိကာကွယ်ေပးထား ငိသ်လဲ။ 

၄၊၃၊၃ - ာေဖွစေဆာငး်ြခငး်ဆငိရ်ာ စံ နး်များ 

ယေနေ့ခာတ်ေကျာငး်စာ ကည့်တိက်များ၏စေဆာငး်မများသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်အရငး်အြမစ်များများြပားလာ

ေန ပီးြပငပ်အချက်အလက်များ၊လိငစ်င် ိေသာရည် နး်ပစည်းများမရ ငိ် ပီးသာမာနေ်ကျာငး်စာ ကည့်တကိ်

များ၏စေဆာငး်မအဆင့သ်ည်ဖွံ ဖိ းတိးတက်ရန၊်အသးံချရနခ်ဲယ းသည်ကိေတွရသည်။ ငိင်ေံတာ်အဆင့သ်ိ ့

မဟတ်ေဒသဆငိရ်ာအဆင့တ်ွငပ်ငယ်ငး်သိစ့ေဆာငး်မများကိအဆင့ြ်မင့တ်ငရ်နဆ်းံြဖတ်ချက်များသည်ေကျာ

ငး်စာသင် ိး နး်တမ်းလအိပ်ချက်များ၊သင် ကားမချ းကပ်ချက်များေပ တွငအ်ေြခခံ ပီးစေဆာငး်မ ိေနသင့်

သည်။စေဆာငး်မများသည်အသးံြပ သများ၏အသက်အရွယ်၊အရည်အချငး်၊သက်ဆငိရ်ာသင် ကားမပံစံ၊ င့်

ရာဇဝငမ်ျား င့ဆ်က်စပ်မ၊မ တမ ိသင့် ပီးေခာတ်ကိအမလိီက်ေနရမည်။ထစိေဆာငး်မများသည်သင် ိး နး်

တမ်းများကလိည်းအေထာက်အပံ့ေပး ငိရ်မည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တကိတ်စ်ခသည်အသးံြပ သများအတွက်

အပနး်ေြပေစ ငိေ်သာအရာများြဖစ်ေသာထင် ားေကျာ် ကားဝတ များ၊သခီျငး်ဂီတ၊ကွနပ်ျ တာဂိမး်များ၊ ပ်

င၊်မဂဇငး်၊ဟာသ၊ပိစတာများအစ သိည်တိကိ့လည်းစေဆာငး်ထား ိေပးရနလိ်အပ်သည်။ေကျာငး်သားများ

၏စိတ်ဝငစ်ားမ၊ယ ေကျးမတိကိ့ထငဟ်ပ်ေစ ငိေ်သာအရာများကိ၎ငး်တိ ့ င့ပ်းေပါငး်၍ေရွးချယ်စေဆာငး်

သင့သ်ည်။ဥပမာအေမရိကန် ငိင်ေံတာငက်ယ် ိလငိး်နားပညာေရး ာနသည်  2012 

တွငစ်ေဆာငး်မဖံွ ဖိ းတိးတက်မစံ နး်များက ိ ထတ်ြပနခ့ဲ်ရာတွငစ်ေဆာငး်မက ိ စွန ့စ်ားမ 11၊အေြခခံ 13၊ 
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စံနမနာြပ15အြဖစ် သတ်မတ်ခဲ့သည် ။ ဝတ င့ ် ဝတ မဟတ်ေသာအရာများက ိ စေဆာငး်ရာတငွ ်

အဆင့သ်တ်မတ်ချက်အရ၎ငး်၊ တိကျေသာ စာေပစီမံချက်လိအပ်ချကမ်ျားေ ကာင့လ်ည်းေကာငး် 

ေြပာငး်လဲသင့သ်ည်။ 

၄၊၃၊၄ -အရငး်အြမစမ်ျားကိ မ ေဝြခငး် 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များသည် စာ ကည့်တကိ်အတွက် စာစေဆာငး်မများကိ တးိြမင့ရ်ာတငွ ်

အသးံြပ သများအတွက် စာ ကည့်တကိ်အချငး်ချငး်ငားရမ်းေပးြခငး်၊ အရငး်အြမစ် များမ ေဝေပး ကြခငး်ြဖင့ ်

အဆင့ြ်မင့ေ်ပးသင့သ်ည်။ သိေ့သာ်လည်း ဤသိ ့ ေထာကပ့ံ်ေပးြခငး်သည် စာ ကည့်တကိအ်ေတာ်များများ၏ 

ထးံစံ လပ်ငနး်မဟတ် ကေပ။  ဤသိ ့ စနစြ်ဖင့ ် လပ်ေဆာငေ်သာ စာ ကည့တ်ကိ်မာ ားပါး လသည်။ 

စာ ကည့်တကိ်များအချငး်ချငး် ေပါငး်စည်းကတ်တေလာက် ကဲသ့ိေ့သာ ကွငး်ဆက် ိေနလ င ်

စာ ကည့်တကိ်အချငး်ချငး်ငားရမး်ေပးြခငး်၊ အရငး်အြမစ ် များမ ေဝေပး ကြခငး် စနစသ်ည် လပ်ေဆာငရ်န ် 

ြပငဆ်ငရ်န ် လွယ်ကလေသာ အလပ်ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ- အတီလီ ငိင် ံ ဗီဆနဇ်ာ မိ တွင ်

အထက်တနး်ေကျာငး်၂၆ ခ၏ စာ ကည့်တကိ်များ၊ မလတနး် င့ ် အငယ်တနး် စာ ကည့်တကိ်၁၅ခ တိ ့ 

အချငး်ချငး် ကွနရ်က်ချိတဆ်က်ထား ပီး စေဆာငး်မများ င့ ် ေဆာဖ့်ဝဲလ်က ိ ေဝမ  အသးံြပ ကြခငး်ြဖင့ ် 

ဤသိ ့ စာ ကည့တ်ကိ်အချငး်ချငး်ငားရမ်းေပးြခငး် စနစက် ိေအာငြ်မငစ်ွာ အသးံြပ ေန ကသည်။ 

ဥပမာ- ေပ တဂီ ငိင်တံငွ ် ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ် င့ ် ြပည်သ ့ စာ ကည့်တကိ်များသည် 

ကွနရ်က်ချိတ်ဆက်ထား ပီး တညီေသာ ကတ်တေလာက်စနစ် င့ ် စက်အစားထးိ စာ ကည့်တကိစ်နစ် ကိ 

အသးံြပ ေန ကသည်။ www.rbe.mew.pt/np4/home 

ဥပမာ- 

နယ်သာလန် ငိင်ံ င့ဖ်လနး်ဒါစ်ြပည်နယ်တိတွ့ငစ်ာ ကည့တ်ကိ်ဟသည်ေကျာငး်၏အသည်း လးံေနရာများပင်

ြဖစ်သည်။ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ်သည်ြပည့်စံကလံေံသာ၊ကျစ်လစ်သပ်ိသညး်ေသာ၊ဗဟသတများြခံ ငဝံနး်ရံ

ထားေသာေနရာြဖစ် ပီးပညာေရးဆငိရ်ာအလပ်များအတကွ်လမ်းဆ(ံကေလးသငယ်များ င့မ်လတနး်ကေလး

များအတွက၊်အားကစား ံ) နရာပငြ်ဖစသ်ည်။www.bredschool.nl/home.html 
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အခနး်(၅) ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ် တစ်ခ၏ လပ်ငနး်စ င့ ်လပ်ေဆာငခ်ျက်များ 

{{ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်သည်ပညာေရး င့ပ်က်သက်ေသာလပ်ငနး်စ များအတွက်ြပည့်စေံစရနလိ်အပ်ေသာ

ေနရာြဖစ်သည်}} (ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ေ ကညာချက်) 

၅၊၁ -နဒိါနး် 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ် တစခ်၏ တာဝနခ်ံယချက်က ိ ြဖည့်ဆည်း ငိရ်န၊် ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်တစ်ခသည် 

ပညာေရးနယပ်ယ်အတငွး်   လပ်ငနး်စ များအတွက ် ေကာငး်မွနေ်သာ သေတသနအစီအစ များ ြဖင့ ်

တက် ကစွာ လပ်ေဆာငရ်မည်။ ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ၏် အစီအစ များ င့ ်လပ် ားေဆာငရွ်က်မများသည်  

ေကျာငး်၏ ရည်မနး်ချက်များ င့ ် ပိမ ိ ကျယြ်ပန ့ေ်သာ ပတ်ဝနး်ကျငမ်ျား င့ ် ချိနညိ်ရ၍ ကမာ င့အ်ဝမး် 

ေြပာငး်လဲေန ကရသည်။ (၃၊၅၊၄ -လအ့သငိး်အဝိငး်တွင ်ပါဝငမ်  ကိ ကည့်ပါ) 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်၏ အစီအစ များ င့ ် လပ် ားေဆာငရွ်က်မများကိ ပံေဖာ်ရန ်  ပညာရပ်ေဝါဟာရ 

အသးံြပ ပံသည်လည်း ကမာတဝမ်း မတညီ ကေပ။ ဥပမာအားြဖင့ ် စွမး်ရည်ြမင့ ် စာဖတ်သ၏ 

စိတ်ပါဝငစ်ားမ ကိ  အမျိ းမျိ းပံေဖာ်ေခ ဆိ ကရာတငွ ် စာဖတ်စွမး်ရည် ြမင့တ်ငြ်ခငး်၊ ကျယြ်ပန ့စ်ာွ 

ဖတ် ြခငး်၊ လွတ်လပ်စွာဖတ် ြခငး် ၊ အေပ ာ်တမး် စာဖတ်ြခငး် စသြဖင့ ် ေခ ေဝ ကေသာ်လည်း   

အမနတ်ွင ် စာဖတရ်န ်  စိတ်အရငး်ခံ ိသကသာ စာ ကည့်တကိ်၏ လပ်ငနး်စီမံချက်များအတွက ်

အေရးပါေသာ ပ်လကဏာများြဖစ် ကသည်။ ဥပမာ- နမီးဘးီယား ငိင် ံတွင ် စ်စ  ကျငး်ပေသာ ရီဒါသနွ ်

စာအပ်ပွဲေတာ် တငွ ်ကေလးများအတွက် ပံြပင ်များကိ ၎ငး်တိ၏့ မိခငဘ်ာသာရပ်ြဖင့ ် ထတ်ေဝေပးြခငး်ြဖင့ ်

စာဖတ်ြခငး်ယ ေကျးမက ိ အေထာက်အကြပ  ရန ် တွနး်အားေပးထားသည်။ (နမီးဘးီယား ငိင် ံ တွင ် 

ဘာသာစကား ၁၃ မျိ း ိသည်) 

အြခား ပညာရပ်ေဝါဟာရ အသးံြပ ပံသည် သတငး်အချက်အလက် အသးံြပ ပံ င့ ် ဆက်စပ်ေနသည်။ 

၎ငး်တိကိ့ တစ်ခါတစရ်ံ စာစစာရငး် န် ကားချက် ဟေခ ပီး ၊ အသးံြပ သများအတွက ် ပညာေပး 
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ြခငး်များကမိ သတငး်အချက်အလက် တတ်ေြမာက်မ င့ ် စးစမ်းမ ဟ သးံ းံ ကသည်။ စံထားအပ်ေသာ 

စာ ကည့်တကိ် န် ကားချကမ်ျားသည် စ် ကာလာသည် င့အ်မ  ေြပာငး်လဲခဲ့ ပီး  1960 င့ ် 1970 စ်များ 

အတွငး် ကအရငး်အြမစ် ချ းကပ်မဟ ၎ငး်၊ 1980 တွင ်လမ်းေ ကာငး် ာေဖွ ချ းကပ်မ ဟ၎ငး်၊ 1990 မစ၍ 

ချ းကပ်မ နည်းလမး် ဟ၎ငး်၊ 2004 တွင ်Kuhlthauဟ၎ငး် အသးီသးီေခ ဆိ ကသည်။ လမ်းေ ကာငး် ာေဖွ 

ချ းကပ်မသည် သတငး်အချက်အလက် ေတွးေတာ ကံဆြခငး်ကိ အေလးထား ပီး ြပဿနာေြဖ ငး်ရန ်

ေထာင့မ် သးံြခငး်ြဖစ်သည်။ ၎ငး်သည် ေ က အသးံြပ ခဲ့ေသာ အရာများကိ မထခိကိ်ေစဘ ဲသင် ကားေရး 

နယ်ပယ်တွင ် စးစမး်မက ိ အေြခခံေသာ ဗဟသတသည်သာ အေကာငး်ဆးံ တိးတက် ဖံွ ဖိ းမ ဆသိည်က ိ

အေလးထားေဖာ်ြပေနသည်။ 

၅၂ -လပ်ငနး်စ င့ ်လပ်ေဆာငခ်ျက်များ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်သည် သင် ကားေရး င့ ် ေလလ့ာေရးတငွ ် မ ိမြဖစ်လိအပ်ေသာ အပိငး်ြဖစ်သည်။ 

စာ ကည့်တကိ်၏ ပနး်တငိကိ် ေကျာငး်၏ ရည်မနး်ချက်ပနး်တိငြ်ဖစ်ေသာ စာတတ်ေြမာက်မ များ 

ြပည့်ဝေစရန ် ချိနညိ်ေပးသင့သ်ည်။ ေကျာငး်၏ ရည်မနး်ချက်ပနး်တိငကိ်ေရာက် ရိယရန ် 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်၏ ပါဝငပ်က်သက်မ သည ် ၎ငး်၏ စာစလပ်ငနး် ၊ စာြပ လပ်ငနး် များ၊ 

ဝနထ်မ်းခန ့ထ်ားမတိအ့ေပ တွင ် မီခေိနသည်။ ဥပမာ- ဟနေ်ဂရီ ငိင်တံငွ ် ေကျးရွာများ၌ ေနထငိ် ပီး 

မိ ကီးများ၌ ပညာသင ်လျက် ိေသာေကျာငး်သားများသည်၊ သတိ၏့ေကျာငး် င့အ်မိ်အ ကားတွင ်လွနး်ြပန ်

သွားလာ ပညာသငယ် ကရသည်။ ေကျာငး်စာသငခ်ျိန ် မတိငမ်ီ◌ ် င့ ် စာသငခ်ျိန ် ပီးစီးချိနမ်ျားတွင ်

အများြပည်သ ဆက်သယွေ်ရး ကိ ေစာင့ဆ်ငိး်ရမက ၎ငး်တိအ့တွက် ကန ့သ်တ်ချက် ြဖစ်ေစခဲ့သည်။ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များက ဤအေြခအေနက ိ

သြိမင် ကသည့်အတွက်စာသငခ်ျိနမ်စမီ င့စ်ာသငခ်ျိန် ပီးဆးံချိနမ်ျားတွငစ်ာ ကည့်တကိ်ကိအချိနတိ်းချဲ ဖွင့လ်

စ်ေပးထား ကသည်။ရလဒအ်ေန င့ေ်ကျာငး်သားများသညအ်ားလပ်ချိနကိ်လြံခံ စိတ်ချရေသာနယ်ေြမအတွငး်

ကနဆ်းံေစ ငိေ်လသည်။ဤသိ ့ြဖင့စ်ာ ကည့်တကိ်မး၊ဆရာဆရာမများ င့ေ်ကျာငး်သားတိအ့ ကားပိမေိ◌ေလး

နက်ေသာဆက်သွယ်မအခွင့အ်ေရးတိရ့ ိေစသည်။စာ ကည့်တိက်မးကပံစံချထားေသာလပ်ငနး်စ များကိ

ေကျာငး်အပ် ကးီများ၊ ာနအ ကီးအအကဲများ၊သင် ကားေရးဆရာဆရာမများ၊ဝနထ်မး်များ၊ေကျာငး်သား
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ေကျာငး်သများကဝငိး်ဝနး်လပ်ေဆာင် ကရသည်။အရညအ်ချငး်ြပည့်ဝေသာစာ ကည့တ်ကိ်မးတစ်ဦးမ ိဘဲ

င့စ်ေဆာငး်ထားေသာအရငး်အြမစ်များကအိသးံြပ ၍ေကျာငး်သားများ၏အရည်အေသွးြမင့တ်ငေ်ပးရနမ်ာမ

ြဖစ် ငိပ်ါ။ 

အရည်အေသွးြပည့်ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မးတစ်ဦးသည်ေအာက်ပါအဓကိအချက်များပါဝငေ်သာအလပ်

များကိအာ ံထားလပ်ေဆာငသ်င့သ်ည်- 

 စာတတ်ေြမာက်မ င့စ်ာဖတ်ြခငး်ြမင့တ်ငေ်ပးြခငး်။ 

 သတငအ်ချကအ်လက်မီဒယီာများအသးံြပ ၍အသပိညာ ာေဖွဖတ် ြခငး်။ 

 စးစမး်မအေြခခံေသာသင် ကားြခငး်။ 

 နည်းပညာချငး်ေပါငး်စပ်မ။ 

 ဆရာများအတွကအ်သက်ေမးွဝေမ်းကျာငး်တးိတက်ေစမ င့ ်

 စာေပ င့ယ် ေကျးမကလိက်ခံအသအိမတ်ြပ ကိ ဆြိခငး်။ 

စာ ကည့်တကိ်၏အဓိကလပ်ငနး်များတွငသ်ေတသနြပ လပ်ချက်များသည်မေဘာငသ်တ်မတ်ချက်များကိအ

သက်သွငး်ေပးြခငး်ပငြ်ဖစ်သည်။စာ ကည့်တကိ်၏အဓိကလပ်ငနး်များသည်ေကျာငး်၏ဦးစားေပးအစီအစ

လပ်ငနး်များေပ တငွမ်တည်ေန ပီး၊အတနး်တိငး်သင် ကားေရး၏တးိတက်ေအာငြ်မငမ်ကလိည်းေရာငြ်ပနဟ်

ပ်ေစ ငိပ်ါသည်။ 

၅၊၃ -စာတတ်ေြမာက်ေရး င့ ်စာဖတ်ြခငး်ြမင့တ်ငေ်ရး 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များသည်စာတတ်ေြမာက်ေရး င့ ် စာဖတ်ြခငး်ြမင့တ်ငေ်ရးလပ်ငနး်များကိ 

ပံ့ပိးေပး ကရသည်။ စာဖတ်ြခငး် အဆင့် င့ ် ေလလ့ာမရလဒတိ်အ့ ကားတွင ်

တကိ် ိက်ဆက်သွယ်မ ိသည်ဟ သေတသန ြပ ချက်များက ေဖာ်ြပ ကသည်။  ထသိိ ့ စာဖတ်ရနပ်စည်း( 

ပံ◌ ပ်ိ င့ပံ်◌ ပ်ိမဟတ်ေသာ အရာများ)  ရ ိ ငိမ်သည် စွမး်ရည်ြမင့ ် စာဖတ်သအြဖစ ်

အမနတ်းိတက်လာေစရန ် ပဓာနကျေသာ အချက်များြဖစ်သည်။ ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မးများသည် 

စာ ကည့်တကိ် အသးံြပ သများကိ  ထသိိ ့ စာဖတ်ရနပ်စည်း( ပံ◌ ပ်ိ င့ပံ်◌ ပ်ိမဟတေ်သာ အရာများ) များ 

ေပးအပ်ေသာအခါ လက်ေတွဆန် ပီး ၊ တစ်ဦးချငး်စီ၏ လိအပ်ချက်က ိချ းကပ်တတ်ရန ်အေရး ကးီသည်။ 
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မိမိအ ကိ က်ကိ ေရွးချယ်ဖတ် ခွင့် ိေသာ ေကျာငး်သားများ၏ ရမတသ်ည် အချိန် င့အ်မ  

တးိတက်လာေနေ ကာငး် ြပသေနသည်။ 

ထသိိကိ့ယ်တိငေ်ရွးချယ်ြခငး်ြဖင့ေ်ဝါဟာရ ကယ်ဝေစြခငး်၊ဂရမ်မာစမွ်းေဆာငရ်ည်ြမင့မ်ားလာြခငး်၊စာအေရး

အသားတးိတက်လာြခငး်တိပ့ါရ ိလာ ငိမ်ည်ြဖစသ်ည်။ေနာက်ထပ်ဘာသာစကားတစခ်ကေိလ့လာရာတွငအ်

ဆင့အ်တနး်မီအရည်အေသွးြပည့်စာအပ်များကပိမတိးိတက်ေအာငပံ့်ပိးေပး ငိသ်ည်။အသထံကွ်စာအပ်များ

ကဲသ့ိစ့ာအပ်စာတမ်းများကအိလည့်ကျဖတ် သွားြခငး်ြဖင့စ်ာဖတ်စွမ်းရည်များပိမတိးိတက်လာေစ ငိသ်ည်။

မျက်မြမငစ်ာဖတ်သေကျာငး်သားများအတွက်စာဖတ်ရနအ်ထးကရိိယာများ၊အထ းြပ လပ်ထားေသာစာဖတ်

ကိရိယာများလိအပ်သည်။စာ ကည့်တကိ်မးအေနြဖင့သ်းီြခားခန ့အ်ပ်ထားေသာဆရာများ င့ပ်းေပါငး်၍ 

ထကိဲသ့ိေ့ကျာငး်သားများစာဖတ် ငိေ်စရနအ်ားေပးကညီ ပီး၊အထ းြပ လပ်ထားေသာစာဖတ်ကိရိယာများ 

(မျက်မြမငမ်ျားအတွက်တီထငွထ်ားေသာစာအပ်များ) 

ပံ့ပိးေပးရနလ်အိပ်သည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်သည်သတရသ၊လံေဆာ်မမျိ းစေံပးစမွ်း ငိေ်သာအမျိ းမျိ း

ေသာပံ ပ်ိ င့ဒ်စ်၈ျစ်တယ်ပစည်းများပါဝငေ်သာပတ်ဝနး်ကျငကိ်ဖနတ်ီးေပးထားသင့သ်ည်။ေကျာငး်စာ ကည့်

တကိ်မးတစ်ဦးသည်စာ ကည့တ်ကိ်မဝါဒကတိတ် ငိသ်မ အကျယ်ဝနး်ဆးံချမတရ်နသ်င့် ပီး၊စာအပ်ေပျာက်ပျ

က် င့ရ်က်လွနေ် ကးြပစ်ဒဏမ်ျားကိမတတ် ငိသ်မ အနည်းဆးံသတ်မတ်ေပးရနလ်ည်းလအိပ်သည်။လမဘဝ

၊ယ ေကျးမသင် ကားသြိမငမ် ေထာင့ေ်ပါငး်စြံဖင့စ်ာတတ်ေြမာက်မ၊စာဖတ်မကအိားေပးေသာအေြခခံလပ်

ားမပွဲများကိလည်းကျငး်ပေပးရမည်။ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ်စေဆာငး်မသည်ေကျာငး် င့ေ်ကျာငး်ပတ်ဝနး်

ကျင် ိလမျိ း၊ယ ေကျးမဘာသာေရး၊စ ိက်လကဏာများ င့ကိ်က်ညီေသာြပည်တငွး်ြပည်ပမစေဆာငး်ထား

မများသာြဖစ်သင့သ်ည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မးတစ်ဦးသည်စာဖတ်သများကိစာ ကည့်တိက်ထတဲွငသ်ိမ့ဟ

တ်ေကျာငး်ခနး်ထတဲွငစ်ာအပ်များကကိယိ်တိငေ်ရွးချယ်ဖတ် ခွင့၊်ေဆးွေ းွတငြ်ပခွင့၊်မမိိဖတ် ထားသည်

များကိအြခားသများအားမ ေဝေပးခွင့၊်များရ ိေအာငလ်ပ်ေဆာငေ်ပးရနလ်ည်းတာဝန် သိည်။စာအပ်အသစ်

ဝတ အသစ်ထက်ွ ိမများကစိငတ်ငြ်ပသေ ကာ်ြငာထား ိ ပီးစာဖတ် ိနက်ြိမင့တ်ငေ်ပးသင့သ်ည်။စာဖတ်စမွ်း

ရည်ြမင့တ်ငရ်နြ်ပပွဲများြဖင့ဆွ်ေဲဆာငရ်မည်။ဤပွဲများသည်မိဘများကိစာ ကည့်တကိဝ်နး်ကျငသ်ိပ့ါဝငလ်ာ

ေအာငအ်ခငွ့အ်ေရးေပးြခငး်ပငြ်ဖစ်သည်။မဘိများအေနြဖင့လ်ည်းမိမတိိက့ေလးများစာေရးစာဖတ်စွမ်းရည်
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ြမင့လ်ာေစေသာအမိ်၌စာဖတ်ြခငး်၊အများေ ၌စာဖတြ်ခငး်စသည့အ်စီအစ များတွငပ်ါဝငခွ်င့ရ်ေစ ငိသ်ည်။

ဥပမာ-ြပငသ်စ် ငိင်တံွငဘ်ာဘလီယိချဲလင့က်စာဖတြ်ခငး်ကိလံေဆာ်ေပး ပီးကေလးစာေပကိ Social 

Literary network ြဖင့အ်ဆင့ြ်မင့တ်ငေ်ပးသည်။www.babelio.com 

ဥပမာ- အဂလန် ငိင် ံ the Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) 

Carnegie and Kate Greenaway 

ဆကအိဂလန် ငိင်တံဝမး်စာဖတ်ြမင့တ်ငေ်ရးပွဲများြပ လပ်လံေဆာ်ေပး ပီး စ်စ ဆေရွးချယ်သည်။www.car

negiegreenaway.org.uk/shadowingsite/index.php 

ဥပမာ-အတီလီ ငိင်တံငွ ်  Xanadu Project က ိ 2004 ခ စ်တွင ် Hamelin Cultural Association and 

coordinated by the “Sala Borsa” Library in Bologna, 

စတငအ်ေကာငအ်ထည်ေဖာ်ခဲ့ ပီးေကျာငး်သားများ  (13-16 year-olds)က,ိ 

လက့ျင့သ်င် ကားေပးသည်။စီမံချက်နယ်ပယ်တငွလံ်ေဆာ်ချက်၊ေတွးေတာ ကံဆြခငး်၊ကွနရ်က်ချိတ်ဆက်ြခ

ငး်၊တိပ့ါဝငသ်ည်။www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/xanadu2014/biblio.php 

 

၅၊၄ - စာနယ်ဇငး် င့သ်တငး်ဆငိရ်ာ လမး် နခ်ျက ်

စာနယ်ဇငး် င့သ်တငး်ဆငိရ်ာလမ်း နခ်ျက်တွငေ်ကျာငး်စာ ကည့်တကိ်၏ဒတယိလပ်ပိငခ်ွင့အ်ာဏာအေန

င့သ်တငး်အချကအ်လက်များကိတာဝနသ်စိွာ၊ကျင့ဝ်တ် င့အ်ညီအသးံြပ ရနလ်မ်း နထ်ားရမည်။ 2007 

UNESCO စာတမး်တွငA် Primer, Forest Woody Horton, Jr., 

ကစာနယ်ဇငး် င့သ်တငး်ဆငိရ်ာတတ်ေြမာက်မကအိသးံဝငေ်သာခံယချက်၊ေယျဘယျအြမငအ်ဓိပါယ်ဖွင့ဆ်ိ

ချက်များအြဖစ်ေကျာငး်စာ င့ေ်ကျာငး်ြပငပ်ပညာရပ်များတွငေ်ဖာ်ြပ ကပါသည်။UNESCO 

ကမီဒယီာ င့သ်တငး်အချကအ်လက်တတ်ေြမာက်မခံယချက်၊မီဒယီာ င့သ်တငး်အချက်အလက်တတ်ြမာက်

မအေရး ကးီပံကသိတိြပ မိေစသည်။2011စာတမး်တွငမ်ဆရာများအတွက်မဒီယီာ င့သ်တငး်အချက်အလ

က်တတ်ြမာက်မသင် ိး နး်တမ်းကဘာေ ကာင့မ်ဒီယီာ င့သ်တငး်အချကအ်လက်တတ်ေြမာက်မကထိည့်သွ
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ငး်စ းစားသင့ေ် ကာငး် ငး်ြပထားသည်။ဆရာများအတွကM်ILသင် ိးမေဘာငတ်ငွအ်ချက်၃ချက်ြပ ာနး်

ထားသည်။- 

 ဒမီကိေရစီ င့လ်မဘဝပါဝငေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်အတွက်မဒီယီာ င့သ်တငး်အချက်အလက်တတ်ြမာက်

မကနိားလည်သကိ မ်းြခငး်။ 

 မီဒယီာစာသားများ င့သ်တငး်အချကအ်လက်အရငး်အြမစ်များကိအကဲြဖတ်ြခငး်။ 

 မီဒယီာ င့သ်တငး်အချက်အလက်များကအိသးံြပ ြခငး် င့ထ်တ်လပ်ြခငး်။ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မးများသည်မီဒယီာ င့သ်တငး်အချက်အလက်စွမး်ရည်များသင် ကာေရးအတွက်စနစ်

ကျေသာမေဘာငသ်ည်အေရး ကးီေ ကာငး်၊၎ငး်တိကိ့ဆရာများကေကျာငး်သားများ၏စမွ်းရည်ြဖင့ေ်ပါငး်စပ်

၍လပ်ေဆာင် ကရမည်။မဒီယီာ င့သ်တငး်အချက်အလက်စွမ်းရည်များေပ အေြခခံေသာ န် ကားချကအ်စီ

အမံများ၏ပနး်တိငသ်ည်လမပတ်ဝနး်ကျငတ်ွငပ်ါဝငပ်ကသ်က်ရမည့်ေကျာငး်သားများကိတးိတက်ဖံွ ဖိ းေစ

ရနပ်ငြ်ဖစသ်ည်။သတ ာေဖွေကျာငး်သားများသည်သင့ေ်လ ာ်ရာကကိယိ်တိငလ်မး် နသ်ငယ်တတ်ေသာသ

များြဖစ် ပီးသတငး်လအိပ်ချက်ကသိတိထားရမည်ြဖစသ်ည်။သတိ၏့ယံ ကည်ချက်ကသိတိ၏့အရည်အချငး်

ြဖင့ေ်ဖာ်ထတ်ြပသရမည်။၎ငး်တိသ့ည်သတငး်အချက်အလက်များ၊အေြဖများစွာ ိေနေသာအေြခအေနများ

ကေိြဖ ငး် ငိရ်မည်ြဖစ် ပီး၊နည်းပညာဆငိရ်ာကရိိယာများကိလည်းစီမခံန ့ခဲွ်တတရ်မည်။သတ ာေဖွေကျာငး်

သားများသည်လပ်ငနး်ခွငထ်တွဲငလ်ည်းအဆင့ြ်မင့သ်များြဖစ် ပီး၊အဆင့ြ်မင့ထ်တ်ကနမ်ျားကိတီထငွထ်တ်လ

ပ် ငိ် ကသည်။တစ်ဦးချငး်ေသာ်လည်းေကာငး်၊အပ်စအဖဲွများ င့ေ်သာ်လည်းေကာငး်လိက်ေလ ာညီေထေွနတ

တ် ကသည်။ဥပမာြပငသ်စ် ငိင်တံွငအ်ငတ်ာနကအ်သးံြပ ရနသ်ငတ်နး်ေပးမများ ိ ကသည်။ 

edusol.education.fr/file/internet-responsible 

ဥပမာြပငသ်စ် ငိင်တွံငစ်ာ ကည့်တကိ်မးများအတက်ွသငတ်နး်များသည်မီဒယီာ င့သ်တငး်အချက်အလက်

များ င့ဆ်ကစ်ပ်ေနသည်။ 

media.eduscol.education.fr/Pacific/85/4/ Reperes-Pacific-157854.pdf 

၅၊၅ -စးစမ်းမက ိအေြခခံေသာ သငယ်မ နမနာများ 
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ငိင်မံျားစွာတွငလ်ည်းေကာငး်၊ေဒသဆငိရ်ာအာဏာပိငမ်ျား၊ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ်များသည်အလွနေ်အာင်

ြမငေ်သာမဒီယီာ င့သ်တငး်အချက်အလက်စမွ်းရည်များတးိတက်ေစရနလ်မး် နခ်ျက်များချမတ် ငိေ်ရးလပ်

ေဆာငေ်န ကသည်။စးစမး်မကအိေြခခံေသာသင် ကားေလလ့ာေရးသည် စ်များစွာသေတသနလပ်ထားေသာ

တိကျသည့်စမ်းသပ်ချက်ေပ တွငဖ်နတီ်းထား ိသည်။စံထားသည့်ေမာ်ဒယ်မ ိေသာေကာ◌ျငး်များသည်၎ငး်

တိေ့ကျာငး်၏ပနး်တိင် င့အ်နးီစပ်ဆးံကိချိနညိ်ေရွးချယ်သင့သ်ည်။ဥပမာများကိေနာက်ဆက်တဲွ 

Cတွငေ်ဖာ်ြပထားသည်။စးစမ်းေလလ့ာမအေြခခံေသာသင် ကားြခငး်တွင် န် ကားချက်စံများသည်ေကျာငး်

သားများကိပညာရပ်ဝနး်ကျငမ်တကယ့်ဘဝအတွငး်ေရာက် ိေအာငပံ့်ပိးေပးသည်။၎ငး်စံ နး်များသည်ငပ်

လ ိ းေနေသာခံယချက်သေဘာထားများစွာကမိ ေဝေပး ကသည်။ 

 သတငး်အချက်အလက်၏အဓိပါယ်ကိေကျာငး်သားများကတည်ေဆာက်ဖနတ်ီး ကြခငး်။ 

 နည်းလမ်းချ းကပ်မြဖင့အ်ဆင့ြ်မင့ေ်သာအရည်အေသးွ ိထတ်ကနက်ေိကျာငး်သားများကတည်

ေဆာက်ဖနတ်ီး ကြခငး်။ 

 ေကျာငး်သားများကသတငး်အချက်အလက် င့န်ည်းပညာကိတာဝနခံ်စိတ်ကျင့ဝ်တ်တိ ့ြဖင့အ်သးံြပ

ြခငး်။ 

စးစမး်ေလလ့ာမအေြခခံေသာလမ်း နခ်ျက်စံများြဖင့လိ်အပ်ေသာဘဝတစ်သက်တာစွမ်းရည်များြဖစ်ေသာ

စီမံမများ၊ေနရာချြခငး်၊ေရွးချယ်ြခငး်၊ဖဲွစည်းြခငး်၊ကိယ်စားြပ ြခငး်၊မ ေဝြခငး်၊အကဲြဖတြ်ခငး်၊တိကိ့ေပါငး်စပ်

ေပးသည်။ထကိဲသ့ိန့ည်းလမး်အေြခခံလမး် နစ်ံပံစံများသည်ကိယ်တိငေ်လလ့ာေသာစမွ်းရည် ( 

အလွနထ်င် ားစွာတတသ်ြိခငး်)ကိလည်းတးိြမ◌ျင့ေ်ပးသည်။ပးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်စွမ်းရည်ကိလည်းတးိ

ြမင့ေ်စပါသည်။၎ငး်က မ်းကျငမ်များကိဘာသာရပ်တစ်ခအတွငး်အဆင့ဆ်င့အ်ေကာငး်ဆးံတးိတက်လာေအာ

ငသ်င် ိး နး်တမး်မေခါငး်စ များ၊ြပဿနာများကိေရးဆွရဲသည်။စီမံကိနး်က မး်ကျငမ်များသည်မည်သည့သ်

ေတသန၊အလပ်တာဝန၊်စီမံချက်၊ ကိ းပမး်အားထတ်မ၊ေခါငး်စ အတွက်မဆလိအိပ်သည်။စးစမး်ေလလ့ာမ

၏အစပိငး်တငွစ်ီမံကိနး်လပ် ားမများအေနြဖင့သ်င့ေ်လ ာရ်ာေမးခွနး်ြပ လပ်ြခငး်၊တရာအရငး်အြမစ်များ င့်

ြဖစ် ငိေ်ြခ ိေသာသတငး်အချက်အလက် ာေဖွမဗျ ဟာများေဖာ်ထတ်ြခငး်၊ င့သ်ဘာဝကျေသာအချိနတ်စ်ခ

သတ်မတေ်ပးြခငး်တိပ့ါဝငသ်ည်။ထစိးစမး်မနညး်လမ်းတေလ ာက်တွငေ်ကျာငး်သားများက ကိ တငမ်ေမ ာ်မ
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နး်ထားေသာစိနေ်ခ မများ င့အ်ခက်အခဲအတားအဆးီများကတိံ ့ြပနသ်ည့်အေန င့၎်ငး်တိ၏့အစအီစ များကိ

ြပငဆ်င် ကလိမ့်မည်။ 

ေနရာချြခငး်စွမး်ရည်များသည်သတငး်အချက်အလက် ာေဖွမလပ်ငနး်စ အတွက်အေြခခံများြဖစသ်ည်။၎

ငး်တွငအ်ကရာစီြခငး်၊ကိနး်ဂဏနး်စြီခငး်စသည်တိကိ့နားလည်သေဘာေပါကရ်နလ်သိလ၊ိကွနပ်ျ တာေဒတာ

ေဘစ့်၊အငတ်ာနက်၊အ နး်များမသတငး်အချက်အလကမ်ျားရယရာတငွဗ်ျ ဟာမျိ းစြံဖင့အ်သးံြပ တတ်ရန်

လည်းလိသည်။ထသိိသ့တငး်ထတ်လပ်ြခငး်တွငအ်ရငး်အြမစ်များကေိလ့လာြခငး်၊နည်းလမ်းများြဖစ်ေသာ

ဆာေဗးေကာက်ြခငး်၊ြခံ ငေံလလ့ာြခငး်၊အငတ်ာဗျ းေမးြမနး်ြခငး်၊စမး်သပ်ချက်ြပ လပ်ြခငး် င့ေ်စာင့် ကည့်ြခ

ငး်စသည်တိပ့ါဝငသ်ည်။ 

ေရွးချယြ်ခငး် င့ဖဲွ်စည်းြခငး်စွမ်းရည်များတွငအ်ကျပ်အတည်း င့တ်နဖိ်းြဖတ်ေတွးေခ ြခငး်များလအိပ်သည်

။ေရွးချယြ်ခငး်တွငစ်းစမး်မ၏ဗဟကိအိကျံ းဝငေ်သာအဆက်အစပ် ိေသာသတငး်အချက်အလက် ာေဖွြခ

ငး်တိပ့ါဝငသ်ည်။မတ်ေကျာက်အေန င့ခ်ငိလံ်မ၊ြပည့်စံမ၊တိကျမနက်နမ်၊ င့် ေထာင့သ်ေဘာထားတိက့

ေကျာငး်သားများကိသ ပ်ေဖာ်ေစ ပီး၊ ာေဖွေတွ ိေသာသတငး်အချက်အလက် င့ပ်က်သက်၍လက့ျင့ဝ်တ်

င့ဆ်ငိေ်သာဆးံြဖတ်ချက်များကိလည်းသတ်မတ် ငိသ်ည်။ 

သတငး် ာေဖွမနည်းလမ်းတငွအ်မျိ းစေံသာအရငး်အြမစမ်ျားမလည်းေကာငး်၊ေကာကခ်ျက်ချြခငး်မလည်း

ေကာငး်၊သသံပ်ချက်မလည်းေကာငး်၊ယခငက် ိေသာဗဟသတဆက်သွယ်ချက်မလည်းေကာငး်နည်းလမး်

မျိ းစြံဖင့သ်တငး် ာေဖွ ငိသ်ည်။ဤသိန့ည်းလမ်းမျိ းစပံါဝငေ်သာ်လည်းေကျာငး်သားများသည်သတိစ့ေဆာ

ငး်ထားေသာအချကအ်လကမ်ျားကိပံစံေြပာငး်၍တငဆ်က်ရမည်ကိလည်းနားလည် ကသည်။ 

ကယိ်စားြပ ြခငး် င့ေ်ဝမ ြခငး်တွငအ်တွးအေခ များကိ ငး်လငး်စွာဆက်သွယ်ေပး ပီးရည်ရွယ်ချက်များစံ နး်

များကိတည်ေဆာက်ေပးြခငး်၊အကျိ း ိေသာသ ပ်ေဖာ်မ င့ပ်ရသိတ်သတြိပ မိေအာငြ်ပ လပ်ြခငး်တိပ့ါဝငသ်

ည်။ 

အကဲြဖတ်ြခငး်စွမး်ရည်တွငန်ည်းလမ်းေရာစးစမး်မကပိါအကဲြဖတ်ြခငး်ြဖစ်သည်။ေကျာငး်သားများသည်သ

တိ၏့အားထတ်မ င့ရ် ိေသာေအာငြ်မငမ်ကစိ းစားေတးွေခ ကရနလိ်သည်။သတိထ့တ်လပ်ေသာထတ်က
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န၏်အားနည်းချက်အားသာချက်တိကိ့ေဆွးေ းွညိ ငိး် ကြခငး်ြဖင့တိ်းတကမ် င့အ်နာဂတ်အလပ်တာဝနမ်ျား

အ ကားဂယက် ိက်မကေိရာငြ်ပနဟ်ပ်၊အကျိ းရ ိေစ ငိသ်ည်။ 

ကယိ်တိငလ်မး် နသ်ငယ်မစွမ်းရည်ဆရိာတငွဘ်ဝတစသ်က်တာသငယ်ေနသများအတွက်တိးတက်မသည်

အေရး ကးီေသာအချက်ြဖစသ်ည်။ေကျာငး်သားများသည်စးစမး်ြခငး်ြဖင့လ်မ်း နခ်ျကကိ်ရ ိ ငိ် ပီးထအိချ

က်ကိသင် ကားေရးပနး်တိငအ်ြဖစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ပီးေအာငြ်မငေ်အာငလ်ပ်ေဆာငရ်နလ်ည်းလိသည်။

၎ငး်တိသ့ည်မီဒယီာအရငး်အြမစမ်ျားကိသးံ၍လိအပ်ချကမ်ျားကိ ာေဖွ ကသည်။သတငး်အချကအ်လက်၊ရ

ငး်ြမစ်များ၊ ပ်ေထးွေန ပီးလအိပ်လ ငစ်ာ ကည့်တကိ်များကအိကအညီေတာငး်ခံ ငိသ်ည်။ေကျာငး်သားများ

သည်ကွဲြပားြခားနားေသာတစ်ဦးချငး်စီကိေသာ်လည်းေကာငး်၊အရငး်အြမစ်များကလိည်းေကာငး်၊နည်းပညာ

ကေိသာ်လည်းေကာငး်အတတကွပးေပါငး်လပ်ေဆာင် ကြခငး်ြဖင့ပ်းေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်စွမ်းရည်များတးိတ

ကလ်ာသည်။သတိသ့ည်ကွဲြပားေသာအေတးွအေခ များကိသးံ ပီးထငြ်မငခ်ျက်များကမိည်သိေ့ဝဖနရ်မည်ကိ

လည်းသိ ိ ကသည်။သတိသ့ည်အတတကွအလပ်လပ် က ပီးထတ်ကနအ်သစမ်ျားကိထတ်လပ် ကသည်။ 

စးစမး်မကအိေြခခံေသာနည်းလမ်းြဖင့သ်င် ကားြခငး်သည်သတငး်အချက်အလက်ကိအသးံြပ ၍တိကျေသာ

ေမးခွနး်ကေိြဖြခငး်ြဖင့ေ်ခါငးိစ တစ်ခကသိက်ေသခံအြဖစ်ပံေဖာ် ကသည်။သတငး်အချက်အလက်မသငယ်

မခက်ခဲပံကသိတိြပ မိေစရနြ်ဖစ်သည်။ထကိဲသ့ိသ့တငး်အချက်အလက်မသငယ်ြခငး်သည်လမ်ေ ကာငး်တစ်

ခ၊စံတာဝနတ်စ်ခမဟတ်ပါ။၎ငး်တွငသ်ြိမငြ်ခငး် င့ဆ်ငိေ်သာပိငန်က်များအြပငအ်ကျိ း ေိစေသာအရာများပါ

ဝငသ်ည်။ 

စးစမး်ေလလ့ာမကအိေြခခသံင် ကားြခငး်ကိနညး်လမ်းချ းကပ်မြဖင့အ်သးံြပ ရာတွငေ်ကျာငး်စာ ကည့်တကိ်

မးများ င့ဆ်ရာမများသည်တညီေသာအေြခခံြပသနာကိ ကံ ေတွေနရ ပီး၊၎ငး်ြပဿနာသည်စာ ကည့်တကိ၏်

အရွယအ်စားမည်မ ပင် ိေစကာမ၊စာ ကည့်တကိ၏်စေဆာငး်မသေဘာသဘာဝ င့န်ည်းပညာ၊မည်ကဲသ့ိလ့

မ်းမးိထားသနညး်၊သင် ကားေရးအတွက်မည်သိတွ့နး်အားေပးပံစသည်တိပ့ငြ်ဖစသ်ည်။စးစမ်းေလလ့ာမအ

ေြခခံသင် ကားြခငး်ကိချ းကပ်မနည်းလမး်ြဖင့အ်သးံြပ ြခငး်ြဖင့ေ်ကျာငး်သားများအတွက်အေတွအ ကံ

ေကာငး်များကရိ ိေစ ငိသ်ည်။ထအိေတွအ ကံ ေကာငး်များကိအကျိ း စိွာအေကာငအ်ထည်ေဖာ် ငိလ် ငစ်း

စမ်းမအေြခခံေသာသင် ကားြခငး်ရေသာေကျာငး်သားများသည်စးစမး် ာေဖွေဖာ်ထတ်မ င့စ်ွန ့စ်ာြခငး်အမ
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ကစိိတ်ပါေစြခငး်၊အ ကပ်အတည်းများမတီထငွဖ်နတ်ီးေတွးေခ ြခငး်၊အမနတ်ကယဘ်ဝအေြခအေနများ င့်

ဆက်သွယ်ချက်များရ ိြခငး်စသည့်အကျိ းေကျးဇးတိကိ့ရ ိေစ ငိသ်ည်။ 

နည်းလမ်းအေြခခံေသာပံစံများသည်စာေတအွေြခခံ ပီးပညာေရးနယ်ပယ် င့စ်ာ ကည့်တကိ် င့သ်တပညာသ

ေတသနများကိအေြခခံထားသည်။ပညာေရးသည်ေလလ့ာြခငး်မအစြပ ပီးစာ ကည့်သတပညာသည်အချက်

အလက်များကိ ာေဖွြခငး်ဓေလမ့ဆငး်သက်လာသည်။ဥပမာစာေပေလ့လာသ၏စိတ်ကးစိတ်သနး်များသည်

သြိမငစ်တိ်တိးတက်မ င့၎်ငး်တိ၏့မလက ိ င့် ပီးေသာဗဟသတ င့အ်ေတွအ ကံ မဆငး်သက်လာသည်။သ

တိက့သတငး်အချကအ်လက်ကအိသးံြပ သည် င့အ်မ အေတွးအေခ များလည်းေြပာငး်လဲလာေသာအေတွ

အ ကံ ကရိ ိေစသည်။သတပညာမရ ိေစေသာအသမိာသတငး်အချက်အလက်အသးံြပ ရာမတးိတက်မအ

ြဖစ်သတငး်အချကအ်လကက်မိပီမသသေဘာေပါက်ေနရာမလအိပ်ချက်များကိ ငး် ငး်လငး်လငး်သြိမငရ်န၊်

အသးံြပ သများ ာေဖွမလပ်ငနး်စ များကိပိမေိအာငြ်မငစ်ွာလပ်ေဆာင် ငိေ်စရနသ်တငး်အချကအ်လက်စန

စ်များ၊ြပဿနာများကိက မး်ကျငစ်ွာသးံတတရ်နလ်အိပ်သည်။ 

အြခားအစီအစ များကဲသ့ိပ့ငစ်းစမး်မကအိေြခခံေသာသင် ကားြခငး်လပ် ာမများကိြမင့တ်ငေ်ပးြခငး်ြဖင့်

ေကျာငး်သားများ၏သင် ကားြခငး်ကိအလ မြပတ်ေစ ငိပ်ါ။စမွး်ရည်များသည်အဆင့အ်လကိ်တိးတိး ပီးသ

င် ကားြခငး်ကိဆလိသိည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မးတစဦ်းသည်မီဒယီာ င့သ်တငး်အချက်အလက်ကွာြခားမ

ြဖင့လ်မ်း နထ်ားေသာမဟာဗျ ဟာေခါငး်ေဆာငအ်ဆင့ကိ်စးစမး်ေလလ့ာမသင် ကားြခငး်စနစ်ကျေသာချ း

ကပ်မြဖင့ေ်သချာေပါက်တာဝနယ်ရမည်။ 

ထကိဲသ့ိစ့းစမး်ေလလ့ာမသင် ကားြခငး်စပံံစံကိ ငိင်တံွငး်သိမ့ဟတ်ေဒသအတွငး်မရ ငိလ် ငစ်ာ ကည့တ်ကိ်

မးကအတနး်ဆရာဆရာမများ င့အ်တေပါငး်၍စပံံစံကိေရွးချယ်ရမည်။ဆရာများ င့ေ်ကျာငး်သားများကစံပံ

စံကိေရွးချယ်ရာတငွေ်ကျာငး်၏ရညရွ်ယ်ချကရ်ည်မနး်ချက်များကိြဖည့်ဆည်းေပး ငိသ်ကေိရွးသင့သ်ည်။သိ ့

ေသာ်လည်းသတိေပးချက်ကအိသးံချသင့သ်ည်။စံေရွးချယ်ရာတွငသ်အီရိီအေြခခမံျားကထိထဲဝဲငဝ်ငန်ားလ

ည်မမ ိခဲ့လ ငစ်ံပံစံ၏စမွ်းရည်သတိများကိအလကိ်သင့ဖ်ယ်ထတ်သွားေပလိမ့်မည်။ဥပမာ- 

ဆွဒီင် ငိင်အံစ်ဆလာ မိ အလယ်တနး်ေကျာငး်သားများသည်သတိ၏့စးစမး်ေလလ့ာမအေြခခံစီမံကိနး်များ

ကေိ ကာက်စရာေကာငး်ေသာစာအပ်များဖတ်ြခငး်ြဖင့အ်စြပ ကသည်။ထဝိတ ကဖိတ် ပီးအပ်စလကိ်ေဆးွ
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ေ းွ ကရသည်။ေကျာငး်သားများကသတိတ့စ်ဦးချငး်စးစမ်းေလလ့ာထားချက်များကြိပတ်သားေသာဘာသာ

ရပ်အြမငြ်ဖင့(် ေစာင့် ကပ် ကည့် ၊ကမာ ကးီပေ းွလာမ၊ေရာဂါများ ) 

တငြ်ပ ကသည်။ထအိချက်များထမဲပထမတွငက်ျယ်ြပန ့စ်ာွ၊ ပီးေနာက်အတွငး်ကျကျစစိစ် ပီးလွနစ်ွာတိကျ

ေသာသးီြခားစးစမး်မဗဟအိြဖစ်ေဖာ်ထတ် ကေလသည်။စမီံကိနး်အတွက်ေနာက်ဆးံထတ်ကနအ်ေန င့မ်၎ငး်

တိအ့သးံြပ ခဲ့သည့်အရာများကိစေဆာငး်ပးတွ၍ဲစာေမးပွဲေြဖသလစိာစီစာကးံတစ်ပဒက်ေိရးသွငး် ကရေလ

သည်။ 

၅၊၆ -နည်းပညာေပါငး်စပ်ြခငး် 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်သေတသနက ေဖာ်ြပသည်မာ  နည်းပညာအေြခခံ င့ ်ကိရယိာများ၊ အသးံြပ ပံများကိ 

စာ ကည့်တကိ်က ပံ့ပိးေပးရန ် အေရး ကးီသည်။  စာသငခ်နး်များထအဲထ ိ  နည်းပညာ င့ ်

အရငး်အြမစ်များအေ ကာငး် တိးချဲ ငး်ြပ ပီး အွနလ်ငိး် အသးံြပ ပံ  ၊ ာေဖွရာတွင ်အသးံြပ ေသာ Search 

browerများအေ ကာငး် ငး်ြပကညီေပးရမည်။ေကျာငး်တွငစ်ာ ကည့်တကိမ်းသည်နည်းပညာက မ်းကျငသ်ပ

ညာ ငမ်ျား င့ပ်းေပါငး်လပ်ေဆာငြ်ခငး်ြဖင့လ်ပ်ငနး်စ များအတငွး်ဟာကွက်များမ ိေတာဘ့ေဲကျာငး်သား င့်

ဆရာအ ကားအဆငေ်ြပေချာေမေွစပါသည်။ 

 

၅၊၇ -ဆရာ၊ဆရာမများ၏ ပညာရပ်ဆငိရ်ာ ဖံွ ဖိ းတိးတက်ေရး 

 ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ် သည် ဆရာများအတွက်  အတတ်ပညာဆငိရ်ာ များကိ ပံ့ပိးေပးရာတွင ်နည်းပညာ 

အသစ်များ၊ စာာ ကည့တ်ကိ်သးံ ပစည်းအသစမ်ျား  သင် ိးအသစမ်ျား၊ မဟာဗျ ဟာ 

န် ကားချက်အသစ်များက ိ  အ မဲ ပံ့ပိးေပးေနရမည်။ စာ ကည့်တကိ်မးသည် သင် ကားေရးဆရာများက ိ

ပံ့ပိးမေပးရာတွင ်ေအာကပ်ါနည်းလမ်းေပါငး်များစွာ- 

 သင် ကားေရးဆရာမများ၏သက်ဆငိရ်ာဘာသာရပ်ဗဟသတများကပိိ၍ကျယ်ြပန ့လ်ာေစရနသ်င်

ကားေရးစည်းမျ းအရငး်အြမစ်များပံ့ပိးေပးြခငး်။ 

 ကွဲြပားြခားနားေသာအကြဲဖတ်မ င့ခ်ျင့ခ်ျိနဆ်းံြဖတ်မအတွက်မဟာဗျ ဟာအရငး်အြမစ်များပံ့ပိးေပး

ြခငး်။ 
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 ေကျာငး်စာသငခ်နး်အတွငး်သိမ့ဟတ်စာ ကည့်တကိ်အတွငး်ြပ လပ်ရမည့အ်စီအမမံျားအတွက်မတ်ိ

ဖက်အေနြဖင့ပ်းေပါငး်လပ်ေဆာငြ်ခငး်။ 

 အရငး်အြမစ်များကစိာ ကည့်တကိ်အချငး်ချငး်ချိတ်ဆက်ငားရမး်၍၊စာ ကည့◌်◌့တိ်ကကိ်အသးံြပ မ 

ပိမကိျယ်ြပန ့လ်ာေစရန ်လပ်ေဆာငြ်ခငး်။ 

၅၊၈ -ေကျာငး်စာ ကည့်တကိမ်းတစ်ဦး၏ လမး် နမ်ဆငိရ်ာ အခနး်က  

အရည်အချငး်ြပည့်မီေသာ စာ ကည့်တကိ်မးတစ်ဦး  သည် သင် ကားေရး လပ်ေဖာ်ကငိဖ်က်များက ိ 

ေကျာငး်သားများအတွက် အသင့ဆ်းံပမာဏ  ိေသာ သင် ကားေရး အေတအွ ကံ များ  ပံ့ပိးေပးသင့သ်ည်။ 

ရည်ရွယ်ချက် အေနြဖင့ ် ေကျာငး်စာ ကည့်တိက်မးတစ်ဦးသည် အြခားဆရာများ င့ ်

တွဲဖက်သင် ကားမလည်း ိ ငိသ်ြဖင့ ်  သင် ကားေရး ကိစများကိလည်း ပါဝငလ်ပ်ေဆာငသ်င့သ်ည်။ 

ေအာက်ပါအချက်များသည်  ပးတွဲ သင် ကားမတွင ် န် ကားချက်များအြဖစ်  ပါဝငသ်ည်။- 

 အကအညီေပးသင် ကားမ-

ဤသိသ့င် ကားေပးရာတငွတ်စ်ေယာက်ကဦးေဆာင် န် ကားမေပး ပီးအြခားတစ်ေယာက်ကသင်

ကားသများထလံည့်ပတ်သွားလာ၍လအိပ်ချက်များကတိစ်ဦးချငး်ေပးြခငး်။၎ငး်ကိတစဦ်းသင/်တစ်

ဦးကေနာက်လိက်သင် ကားမဟေခ သည်။ 

 အ ပိ ငသ်င် ကားမ- ဤသိသ့င် ကားေပးရာတွင် န် ကားသ စ်ဦး င့် စ်ဦးအထက်ကအပ်စခွ၍ဲ 

အတနး်ထတဲငွတ်စ်ချိနတ်ည်းတစ် ပိ ငတ်ညး်အလပ်လပ် ကြခငး်ြဖစ်သည်။၎ငး်ကိေနရာယသင် ကား

မဟေခ သည်။ 

 အတွဲအစပ်မိေသာသင် ကားမ- 

ဤသိသ့င် ကားေပးရာတငွ် န် ကားသတစ်ဦးကအြခား န် ကားသမလပ်ေဆာငခ်ငိး်ေသာတာဝန်

ကပိိ၍တးိတက်ေကာငး်မွနေ်အာငလ်ပ်ေဆာငေ်စသည်။ဥပမာအားြဖင့ ် - 

န် ကားသကအြခားသ၏ ငး်လငး်ချက်ကစိကားေြပြပန် ပီး ငး်ြပြခငး်ြဖစ် ငိသ်ည်။ 

 အဖဲွလကိ်သင် ကားမ- 

ေကျာငး်သားများအားလးံအတွက်အတနး်ထတဲငွသ်ိမ့ဟတ်စာ ကည့်တကိ်ထတဲွင် န် ကားချက် စ်ခ
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သိမ့ဟတ် စ်ခထက်ပိေသာအစီအစ သင် ကားြခငး်၊ရ မိ၊ င့တ်ာဝနယ်မများကိညီမ စွာခွဲေဝ၍တာ

ဝနယ်ြခငး်။ 

အထက်ပါပးတွဲသင် ကားနည်းကိချ းကပ်ချက်တစ်ခချငး်စီတငိး်သည်ပးတွသဲင် ကားသ၏ဆက်စပ်ေနေသာ

ပါဝငြ်ဖန ့ေ်ဝမ င့် န် ကားချက်အကဲြဖတ်ြခငး်ပးေပါငး်လပ်ေဆာငြ်ခငး်ြဖင့တိ်းပွားလာေန ကသည်။ေကျာငး်

စာ ကည့်တကိ်မး င့အ်တနး်ပိငဆ်ရာအ ကားပးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မြဖင့် န် ကားချက်အဆင့အ်တနး်တိးပွား

လာေစသည်။အချိ အေြခအေနများတွငစ်ာ ကည့်တကိ်မးတစ်ဦးသည်တစ်ဦးတညး် န် ကားသအြဖစရ်ပ်တ

ည်ရမည်။ပးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်သည်မီဒယီာ င့သ်တငး်အချကအ်လက်တတ်ေြမာက်မ န် ကားချက်များ

ကပံိ့ပိးရနလ်အိပ်သည်။ထစိာတတ်ေြမာက်မ န် ကားချက်များသည်ေကျာငး်သားများ၏စိတ်ဝငစ်ားမ၊လအိ

ပ်ချက်တိ ့ င့ေ်ပါငး်စပ် ပီးသင် ိး နး်တမး်များသိဆ့က်သယ်ွထားသည်။ 

အသးံဝငေ်သာရည် နး်ချကမ်ျား 
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အခနး်(၆) ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ်ကိ အကဲြဖတ်ြခငး် င့ ်အများြပည်သ င့ဆ်က်ဆေံရး 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်သည် စာတတ်ေြမာက်မ၊ ပညာေရး၊ သတငး်အချကအ်လက် ဖနတ်ီးြခငး်၊ စီးပွားေရး၊ 

လမေရး င့ ်ယ ေကျးမ တိးတက်ဖံွ ဖိ းလာမတိအ့တွက ် စ် ည်မဟာဗျ ဟာ အေန င့ေ်ဆာငရွ်က်ထားရန ် 

လအိပ်သည်။   

၆၊၁ -နဒိါနး် 

သေတသနများစွာက  ေကျာငး်သားများ ေအာငြ်မငမ်အတွက် အြပ သေဘာေဆာငေ်သာထေိရာက်မ အြဖစ် 

အရငး်အြမစ်များစွာ စေဆာငး်ထားေသာ စာ ကည့်တကိ်များတွင ် အတတ်ပညာ င ်

စာ ကည့်တကိ်မးများခန ့အ်ပ်ထားြခငး်သည် ဆက်စပ်မ ိေနသည်ဟ ေဖာ်ြပ ကသည်။ ဥပမာ-LRS (2015) 

School Libraries Impact Studies in the USA (www.lrs.org/data-tools/school-

libraries/impactstudies) and Williams, Wavell, C., and Morrison (2013) in the United Kingdom 

(www.scottishlibraries.org/storage/sectors/schools/SLIC_RGU_Impact_of_School_Libraries_ 
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2013.pdf။ဤသေတသနသည်လသမိျားြခငး်မ ိေသာ်ြငားလည်း၊ကမာတဝမး်တွငေ်ကျာငး်စာ ကည့်တကိ်

များေလ ာခ့ျြခငး်များ ကံ ေတွေနရ ပီြဖစသ်ည်။ထသိိေ့လ ာခ့ျြခငး်ြဖင့ေ်ကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ်များတငွအ်တ

တ်ပညာ င ် စာ ကည့်တကိမ်းများ ဆးံ းံမက ိ ရလဒ ် ကံ ေတွေနရသည်။ ထသိိ ့ အတတ်ပညာ င ်

စာ ကည့်တကိ်မးများမ ိလ င ် ပညာရပ်တိးတက်မ င့ ် ေကျာငး်သားများေအာငြ်မငမ်၏ အငအ်ားြဖစ်ေသာ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များ၏ အလားအလာ လည်း ဆးံ ံးမည်ပငြ်ဖစ်သည်။  

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များ၏အကျိ းသက်ေရာက်မကလိွနခ်ဲ့ေသာဆယ် စ်ကစ၍အကဲြဖတ်ေလလ့ာခဲ့ရာအ

ချိနြ်ပည့်အရည်အေသးွမီဝနထ်မ်းများခန ့အ်ပ်ထားေသာစာ ကည့်တကိ်များ ိေကျာငး်သားများ၏ေအာငြ်မငမ်

ကအများဆးံြဖစ်ေ ကာငး်ေလလ့ာသိ ိခဲ့ ကသည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တိက်များ၏အြပ သေဘာေဆာငေ်သာ

အကျိ းအရပညာသင် ကားေနေသာေကျာငး်သားများသည်ဆငး်ရဲသားများ၊လနည်းစ၊မသနမ်စွမး်ကေလးင

ယ်များသင် ကားေနေသာေကျာငး်များတွငဟ်ာကွက်များမ ိေအာငက်ညီေပးသည်။ထသိိအ့ချိနြ်ပည့်က မး်ကျ

ငဝ်နထ်မ်းခန ့အ်ပ်ထားေသာစာ ကည့်တကိ်များ င့အ်ြခားစာ ကည့်တကိမ်ျားသည်ေအာက်ပါတိ ့ င့ဆ်က်စပ်

ေနသည်ကိေတွ ငိသ်ည်။-

ပးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ချက၊် န် ကားချက်၊အစီအစ ေရးဆွြဲခငး်၊အချက်အလက်ရ ိ ငိမ်၊နည်းပညာ၊စေဆာငး်

ထားမများ၊ဘက်ဂျက၊် င့အ်တတ်ပညာဆငိရ်ာဖံွ ဖိ းတိးတက်မတိ ့ြဖစ်သည်။အဘယေ် ကာင့ဆ်ေိသာ်ေကာငး်

စွာစေဆာငး်ထားေသာေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များသည်ယခအခါေကျာငး်သားများ င့ဆ်ရာများကအိွနလ်ငိး်

ာေဖွမများဘယ်အချိနမ်ဆအိသးံြပ ကရနက်မ်းလမ်းလ က် ိ က ပီးထကိဲသ့ိ ့ြပ လပ်ရနလ်အိပ်ေသာေနရာအ

ကျယ်အဝနး်၊အချိန် င့ဒ်စ်ဂျစတ်ယ်အသးံြပ မများအတကွအ်လားအလာ ိေသာအနာဂတ်သေတသနလပ်င

နး်များြဖင့အ်ကဲြဖတ်ရနလိ်အပ်ပါသည်။ 

အကဲြဖတ်ြခငး်သည်ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်လပ်ငနး်များအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရနလိ်အပ်ေသာလကဏာတ

စ်ရပ်ြဖစ် ပီးဆးံြဖတရ်ာတွငသ်ိမ့ဟတ်ြပဿနာေြဖ ငး်ရာတွငလ်မ်း နေ်ပး ငိသ်ည်။အကဲြဖတ်ြခငး်သည်လ

အများ၏စာ ကည့်တကိ် င့ပ်က်သက်ေသာအေတွးအေခ များကိလမး်မိး ငိ် ပီးစာ ကည့်တိက်ဖံွ ံ ဖိ းတိးတက်

မကအိေထာက်အကေပး ငိသ်ည်။စာ ကည့်တကိ၏်ေ လပ်ငနး်စ သစ်များကိဖနတ်းီရနလံ်ေဆာ်ေပး ပီး၊ေ

ဆက်ရနလ်မး်ေ ကာငး်ကအိဆးံအြဖတ်ေပးရနအ်ကအညီေပးသည်။ 



81 
 

အကျိ းရလဒအ်ေနြဖင့၊်ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ကိအကဲြဖတ်ြခငး်သည်ေကျာငး်၏ပညာေရးစမီံကိနး်များကိ

အကဲြဖတ်ြခငး်မခွဲထကွ၍်မရ ငိေ်ပ။ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ကိအကဲြဖတ်ြခငး်သည်ေကျာငး်၏အာမခံအစီအ

စ များ င့တ်စသ်ားတည်းြဖစ်ေစရနလ်အိပ်သည်။ 

 

 ၆၊၂ -ေကျာငး်စာ ကည့်တကိကိ် အကဲြဖတ်ြခငး် အေထာက်အထားကိ အေြခခံေသာ ကျင့စ်  

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များ င့ ် ေကျာငး်စာ ကည့်တကိမ်းများသည် တစ်ပံစံတည်းြဖင့ ် အကြဲဖတ်မ 

နည်းပါးလွနး် ပီး ထသိိ ့ အကဲြဖတ်ြခငး် ြဖင့ ် စာ ကည့်တိက်၏ အစီအစ များ င့ ် လပ်ငနး် များကိ 

ပနး်တိငေ်ရာက်ေအာင ် လပ်ေဆာငေ်ပးသည်။ အကဲြဖတ်ြခငး်ြဖင့ ် စာ ကည့်တကိကိ် အသးံြပ သများ သည် 

စာ ကည့်တကိ်၏ လပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများမ အကျိ း ပမာဏ ကိ သတိြပ မိေစသည်။ ထ ိ အစီအစ များ င့ ်

လပ်ငနး်များသည် စာ ကည့တ်ကိ်ဝနထ်မး်များ င့ ် အသးံြပ များ စ်ဘက်စလံးကိ  နားလည် သေဘာေပါက ်

ေစရန ်အကအညီေပးသည်။  

အေထာက်အထားကိ အေြခခံေသာ ကျင့စ် သည် အချက်အလက်ေကာက်ယမ င့ ် ခွဲြခမ်းစိတြ်ဖာြခငး် ကိ 

အေြခခံထား ပီးကျင့သ်းံရာတွင ် တးိတက်မ ေိစရန ် ရည်ရွယသ်ည်။ အကဲြဖတ်ြခငး်သည် 

အေထာက်အထားကိ အေြခခံေသာ လပ်ေဆာငမ် အစတ်ိအပိငး်အြဖစ်  ေယဘယျ ကျ းေြမာငး်ေသာ 

နယ်ပယ်အတွငး်တည် ိသည်။ အချက်အလက်ေကာက်ယမ င့ ် ခွြဲခမး်စိတ်ြဖာြခငး်သည် 

အေထာက်အထားကိ အေြခခံေသာ ြဖစ်စ င့ ် ဆက်စပ်ေန ပီး  အရငး်အြမစ်အမျိ းမျိ းမ ရေသာ  

အွနလ်ငိး် င့ ် ကတ်တေလာက် စနစ် (OPAC) ြဖင့ ် န် ကားချက်ပံစကံေကျာငး်သား၊ ဆရာ၊ မိဘများ၏ 

အတနး်လိက၊် အခနး်လိက် သိမ့ဟတ် ဘာသာရပ်အလကိ် ဆာေဗးများကိ  မတတ်မး်တငထ်ား ကရသည်။   

 ၆၊၃ -ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ် အကဲြဖတ်ြခငး် ချ းကပ်မများ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ် အကဲြဖတ်ရာတွင ် ပတ်ဝနး်ကျင် င့ ် ဆက်စပ်သည့် အရာများပါဝငသ်ည်။  

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်တစ်ခ အကဲြဖတ်ရာတွင ် စာ ကည့်တိက်တစ်ခလးံ၏  အစအီစ  လပ်ငနး်များ၏ 

အရည်အေသွး ကိ နယ်ပယ် ကျယ်ဝနး်စွာ   စးစကိ် ကည့် ပီး  တနဖိ်းြဖတ်သမ  ရလဒအ်ဆင့တ်နဖိ်းက ိ

အဆင့အ်တနး်မီေစသည်။(ေနာက်ဆက်တွဲ ဒတီငွ် ကည့ရ်န။် : Sample School Library Evaluation 
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Checklist and Appendix E: School Library Evaluation Checklist for 

Principals).ေကျာငး်အများစ၏အကဲြဖတ်ြခငး်သည်စာ ကည့်တိက်မးကစီမံခန ့ခ်ွသဲည့က်ယိ်တိငသ်ငယ်ေလ့

လာြခငး်ပံစံပါဝငသ်ည်။အြခားြဖစ် ငိေ်ြခ ိေသာေကျာငး်စာ ကည့်တကိ ် အကဲြဖတ်မများတွင ် 

ပါဝငပ်က်သက်သများ၏ အသအိြမင ် ၊ ပ ိဂရမ်တွငပ်ါဝငသ်ည့်အရာ၊  ပ ိဂရမ၏် 

အကျိ းသက်ေရာက်မစသည် တိ ့ ပါဝငသ်ည်။ အေထာက်အထားကိ အေြခခံေသာ ကျင့စ် သည်  

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ် အကဲြဖတ်မများကိ ချ းကပ်ေနဆ ဲြဖစ်သည်။ 

  ၆၊၃၊၁ -လပ်ငနး်စ ၏ အရည်အေသွး 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ ် တစ်ခလးံ၏အစအီစ လပ်ငနး်များအရည်အေသွးကိအကဲြဖတ်ြခငး်သည် 

သာမနအ်ားြဖင့ ် ေရ ည်လပ်ငနး်ြဖစ် ပီး ပီးေြမာက်ရန ် စ်များစွာ ကာသည်။ 

ြပ ဖွယ်များစွာလည်းလိအပ်သည်။ ၎ငး်က ိ ေကျာငး် ၏ တရားဝင ် အသအိမတြ်ပ  လပ်ငနး်စ တစ်ခ 

အေန င့ ် မေဘာငမ်ျား ချမတ်ြခငး်ကိ ဦးစွာလပ်ေဆာငရ်သည်။ ေနာက်မ ပီးြပည့စ်ေံသာ ပ ိဂရမ်ြဖင့ ် 

ခငိမ်ာေသာ စီမခံန ့ခဲွ်မြဖင့ ် ပံ့ပိးေပးရ ပီး  ြပငပ်အတငိပ်ငခံ်များ င့ ် ေရးဆွ ဲ ချမတရ်မည်။ ပီးြပည့်စေံသာ 

ပ ိဂရမ်ြဖင့ ် အကဲြဖတ်ြခငး်သည် ခိငမ်ာေသာ စီမံခန ့ခ်ွဲမပံ့ပိးေပးြခငး်ြဖစ်သည်။ သိေ့သာ်လည်း တနဖိ်းကမိ 

ပ ိဂရမ် တစ်စိတ်တစ်ပိငး် ြဖင့ ် အကဲြဖတ်ြခငး်၊ လအိပ်ေသာ အရငး်အြမစမ်ျားကိ ကန ့သ်တ်၍ 

အသးံြပ ြခငး်တိ ့ ြဖင့ ် အကဲြဖတ် ငိသ်ည်။ ဥပမာ- စာ ကည့်တကိ်အေြခခံေသာ လပ် ားမများ ကိ 

အချိနအ်တိငး်အတာ တစ်ခအတွငး် သိမ့ဟတ် ပညာေရး စ် တစ် စ်အတွငး်တွင ်  ေကျာငး်သား င့ဆ်ရာ 

ရာခိင် နး် မည်မ က  ဤလပ် ားမများတွင ် ပါဝငခ်ဲ့သနည်း ဟေသာ ေလ့လာမများသည် စာ ကည့်တကိ်ကိ 

အေြခခံေသာ လမး် နခ်ျက ်နယ်ပယ်ေပ  တွင ်မတည်ေနသည်။ စာ ကည့်တကိ်၏  စံ နး်များကိ ငိး်ယ မ 

သည် ထား ပိစည်း၊ စေဆာငး်မ ကဲသ့ိေ့သာ လပ်ငနး်များ အစအီစ များ၏ လကဏာသငွြ်ပငမ်ျား 

ြဖစ် ငိသ်ည်။ 

   ၆၊၃၊၂ -ပါဝငပ်က်သက်သများ၏ ခံယချက်များ 

သေတသန ြပ ချက်များအရ ပါဝငပ်က်သက်သများ၏ သေဘာထားအြမငကိ် အကဲြဖတ်ြခငး်သည် 

ကျယ်ြပန ့ေ်သာ လံေဆာ်မက ိ ေပးသည်။  အဓိက သေတသနေလ့လာမများြပ လပ်စ  ေကျာငး်အများစ၏ 
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အရငး်အြမစ်ထက် ပိလွနေ်န မဲ ြဖစ်ေသာေ ကာင့ ် ိး ငး် ပီး အကျိ း ိေသာ ဆးံြဖတ်ချက် များ 

ေပး ငိ် ကသည်။ ဥပမာ စခ်မာ စီရငစ် မ အားရေကျနပ်ြခငး် ေလလ့ာချက်၊  ေကျာငး်ကအိေြခခံေသာ 

ေလ့လာချက် သိမ့ဟတ် တံ ့ြပနခ်ျက် အပ်စ ေလလ့ာချကတိ် ့ ြဖစ်သည်။  

ေကျာငး်အများစ သိ ့ မဟတ် ေကျာငး် အာဏာပိငမ်ျား၌ ေကျာငး်သားများ၊ ဆရာများ၊ မိဘများက 

ြပ လပ်ေသာ စ်စ  ေကျနပ်မေလ့လာချက်များအေပ  အြမင ် အမျိ းမျိ း ိ ကသည်။ ထသိိ ့ 

လပ်ေဆာငြ်ခငး်သည် အလနွအ်ကျိ း ိေသာ  စာ ကည့တ်ကိ်လပ်ငနး်များ င့ ် ဆက်စပ်ေနေသာ ေမးခွနး် 

တစ်စ ံ သိမ့ဟတ် စစ် ံ ရ ေိအာင် ကိ းစားြခငး်သာ ြဖစ်သည်။  အစပိငး်တငွ ် အကျိ းသက်ေရာက်မ 

မ ိေသာ်လည်း ေထာက်ခံ စည်း ံးေပးြခငး် ြဖင့ ် ေမးခွနး် များသည် စာ ကည့်တကိ်၏ 

လပ်ငနး်စ များလပ်ေဆာငရ်ာတွင ်အေရးပါေ ကာငး် နားလည်လာ ကသည်။   

စာ ကည့်တကိ် င့ပ်က်သက်၍ ေကျာငး်သားများဘက်မ အြမငက် ိ ရယချ းကပ်ေလလ့ာရန ် 

ေကျာငး်အပ်၏အကအညီြဖင့ ် ပထမတနး်မ စ၍ အခနး်တိငး်က ိ ဆာေဗး ေမးခွနး်များြဖစ်ေသာ ( တိရ့ဲ ့ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ကိ ဘာေတွက ေကာငး်ေအာငလ်ပ်ေပးလဲ) (ပိေကာငး်ေအာင ်ဘာေတွလပ်သင့သ်လ)ဲ 

စသြဖင့ ် ေမးခွနး် အချကအ်လက်များ ေကာက်ယစစိစ် ပီး ဆရာမများ ဝနထ်မ်းများ မိဘများထသံိ ့ 

မ ေဝေပး ကရမည်။ 

အလယ်တနး်ေကျာငး်သားများ င့သ်င့ေ်လ ာေ်သာချ းကပ်မသည်အခနး်တိငး်၏ေကျာငး်သားကိယ်စားလယ်

များခန ့၍်ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ်၏လပ်ငနး်များ င့အ်ရငး်အြမစ်များအေပ တံ ့ြပနခ်ျက်ေပးရနလ်ပ်ေဆာငသ်

င့သ်ည်။တံ ့ြပနခ်ျကမ်ျားစာွရ ပီးသည့်ေနာက်ေကျာငး်သားများကိသတိ၏့ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များအတွက်

ဘာေတွပိလပ်ေစချငသ်လဲ၊ဘာေတွကိေလ ာေ့စချငသ်လဲဆတိာ င့သ်တိေ့လလ့ာေနေသာေကျာငး်စာ ကည့်

တကိ်ေနရာကပိိေကာငး်ေအာငဘ်ယ်လြိပဿနာေတွကိရငဆ်ငိသ်င့သ်လဲဆတိာကိေမးြမနး်ရမာြဖစ်ပါတယ်။

ချ းကပ်နည်း စ်ခစလံးကလိွယ်ကစွာြပ ြပငေ်ပးြခငး်ြဖင့စ်ာ ကည့်တကိ၏်လပ်ငနး်များ င့ပ် ိဂရမ်များကိအ

ပိငး်လကိတိ်ကျစွာအကြဲဖတ် ငိပ်ါသည်။ 

၆၊၃၊၃ -လပ်ငနး်စ ၏ မာတကိာ 
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ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်တစ်ခ၏ ပ ိဂရမ် မာတိကာကိ အကဲြဖတရ်ာတွင ် ကျယ်ြပန ့် ငိသ်လိ  

ကျ းေြမာငး် ငိသ်ည်။ တစ် ကိမ်တည်းေသာ်လညး်ေကာငး် ဆက်လက်ေသာ်လည်းေကာငး် ြဖစ် ငိပ်ါသည်။  

ကယိ်တိငသ်ငယ်ေလ့လာမ သည်  သင် ကားေလလ့ာမ ရလဒမ်ျားက ိ စာ ကည့်တကိ် အေြခခံေသာ 

လမ်း နမ် များြဖင့ ် စ်များစွာ ကာေအာင ် ေလလ့ာသးံသပ် ကည့်  မ ပံစမံျိ း ြဖစ်သည်။ ေလလ့ာမ 

ရလဒမ်ျားသည် စာ ကည့တ်ကိ်အေြခခံေသာ လမ်း နမ် များသည် သင် ိး နး်တမ်းတစ်ခမကေသာ 

သင် ကားမများမ ထကွေ်ပ လာေသာ ရလဒမ်ျား င့ ် ငိး်ယ ငိသ်ည်။ 

အြခား ချ းကပ်မ က အတနး်ပိငဆ်ရာများ င့ ် သိမ့ဟတ် ာနေခါငး်ေဆာငမ်ျား င့ ်

စာ ကည့်တကိ်အေြခခံေသာ လမ်း နမ်မေလ့လာမ ရလဒမ်ျားသည် အပ်စဖဲွေဆးွေ းွ ကြခငး် (FGD) 

ြဖစ်သည်။အေကာငး်ဆးံရလဒမ်ျားအတွက်( 

ဆွးေ းွမများ င့ပ်ွင့လ်ငး်စွာအကဲခတ်ြခငး်)၊ကေဆွးေ းွရနအ်ဖဲွများကိစာ ကည့်တကိ်မးေရွးချယ်ဖဲွစည်းြခငး်

မဟတ်ဘတဲတိယအဖဲွအစည်းတစ်ခြဖစ်ေသာြပငပ်တနဖိ်းြဖတ်သ၊စာ ကည့်တကိ်မး၏လပ်ေဖာ်ကိငဖ်က်အ

ြခားေကျာငး်မသင် ကားေရးအတိငပ်ငခံ်မအေကာငး်ဆးံေရွးချယ်ဖဲွစည်းေစြခငး်ြဖစသ်ည်။ 

၆၊၃၊၄ -လပ်ငနး်စ ၏ အကျိ းသက်ေရာက်မ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်အကျိ းသက်ေရာက်မအကြဲဖတ်ြခငး်သည်တနဖိ်းြမင့အ်ြမငြ်ဖစ် ပီးေကျာငး်သားများ

အတွက်ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်စးစမး်မကအိာ ံြပ ထားသည်။ေကျာငး်သားများသငယ်ထားေသာအရာများ

ထမဲ ာေဖွ ငိြ်ခငး်သည်အေရး ကီးသည်။ဥပမာ- 

စးစမး်မပေရာဂျက်များသည်ေကျာငး်သားများ၏ဖံွ ဖိ းတးိတက်ြခငး်၊ေခါငး်စ တစ်ခကနိားလည်ြခငး်၊စးစမး်

မကမိည်သိန့ည်းလမး်များြဖင့ြ်ပ လပ်ရမည်ကိသြိခငး်၊ င့၎်ငး်တိ၏့ေလလ့ာသငယ်ြခငး်အေရး ကးီပံကနိားလ

ည်သေဘာေပါက်ြခငး်တိကိ့ရလဒအ်ေန င့ရ် သိင့သ်ည်။ဥပမာ- 

သင် ကားေလ့လာရာတွငအ်ကျိ းသက်ေရာက်မအေန င့ေ်ကျာငး်သားများဘယ်လမိျိ းစးစမ်းေလလ့ာမပေရာ

ဂျက်ကိ ာေဖွေတွ ိလပဲငြ်ဖစ်သည်။မလတနး်ေကျာငး်သားများ grade ၁-

၆တိကိ့သတိ၏့ပေရာဂျက်များ ပီးဆးံချိနတွ်ငလ်ေတွေမးြမနး် ငိသ်ည်။- 
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 သင့ရ်ဲပ့ေရာဂျကအ်ေ ကာငး်ေြပာြပ ငိမ်လား- 

စာအပ်ေတွနဲကွ့နပ်ျ တာေတကိွဘယ်လိသးံသလဲ။ဘယဟ်ာကအလပ်ြဖစ် ပီးဘယ်ဟာကြပဿနာ

ြဖစ်ေစတာလဲ။ 

 သငဘ်ယ်လိမျိ းစတငခ်ဲ့သလဲ။အလယ်မာေရာဘာလပ်ခဲသ့လဲ။ေနာက်ဆးံမာကေရာဘယ်လိ ပီးလ။ဲ

ဒအီချက်တစ်ခချငး်စီတငိး်မာသငဘ်ယ်လိခစံားရလဲ။ 

 သငဘ်ာေတွသငယ်ခဲသ့လဲ။သင့ရ်ဲမ့တ်ဉာဏထ်မဲာဘာေတွထကွ်ေပ လာသလဲ။သင့ရ်ဲပ့ေရာဂျက်ကိ

ြပငပ်ကိေရာမ ေဝဖးပါသလား။သင့ပ်ေရာဂျကက်ဘယ်လအိလပ်မျိ းေတကိွေကျာငး်ြပငပ်မာလ

ေတွလပ် ကသလဲ။ 

အလယ်တနး်ေကျာငး်သားများကိအသးံြပ ြခငး်သည် School Library Impact measure 

င့ထ်ပ်တညီ၍ြဖစသ်ည်။၎ငး်က ိ Student Learning Impact Measure , SLIM 

ဟေခ သည်။စးစမ်းေလလ့ာမတွငအ်ချကသ်းံချက် ိ ပီးေကျာငး်သားများကဤိအချကမ်ျားြပည့်စေံအာငေ်မး

ြမနး်သင့သ်ည်။ 

 ေခါငး်စ အတွက်အချိနအ်နည်းငယ်ယပါ။သငသ်ေိသာအေ ကာငး်အရာများကိချေရးပါ။ 

 ဤေခါငး်စ ကသိငဘ်ယ်ေလာက်စိတ်ဝငစ်ားသလဲ။ 

 ဤေခါငး်စ ကသိငဘ်ယ်ေလာက်သသိလဲ။ 

 သင့၏်သေတသနပေရာဂျကအ်ေပ အေြခခံ ပီးပိလွယ်ေအာငဘ်ယ်လလိပ်မလဲ။ 

 သင့၏်သေတသနပေရာဂျကအ်ေပ အေြခခံ ပီးအခက်ဆးံကဘာလဲ။ 

 ဤသေတသနမ သငဘ်ာေတွ သငယ် ငိခ်ဲသ့လဲ။ (ဤေမးခွနး်က ိအားလးံ ပီးဆးံမ ေမးပါ) 

အြခား ေကျာငး်သားများ၏ အသွငအ်ြပငမ်ျားသည်- 

 အရငး်အြမစ်ကိေဖာ်ထတ် ငိမ်၊ယံ ကည်အားထားရမ၊ကျိ းေ ကာငး်ညီ ွတ်ခငိလံ်မ င့သ်တငး်အချ

က်အလက် င့ဆ်ကစ်ပ်ေနမစမွ်းရည်။ 

 ယံ ကည်အားထားရေသာေကာငး်စွာသတငး်ြဖန ့ေ်ဝေပးေသာထတ်ကနမ်ျားအြဖစ်ဖနတီ်း ငိေ်သာစွ

မ်းရည်။ 
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 ဒဂီျစ်တယ်လကဏာများကအိားကးိေလာက်ေအာငစ်ီမံခန ့ခ်ွဲ ငိေ်သာစွမး်ရည်တိ ့ ိရမည်။ 

ေကျာငး်သားများ၏အငတ်ာဗျ းေမးခွနး်များသတငး်လာတံ ့ြပနမ်အေြဖလာများကိစိစစ်ချက်များသည်ေကျာ

ငး်စာ ကည့်တကိ်မးများ င့ဆ်ရာဆရာမများအတွက်အချိနက်နေ်စေသာေလက့ျင့ခ်နး်ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ေကျာ

ငး်သားများ၏သင် းိမာတိကာကနိားလည်ြခငး်၊ေကျာငး်သားများ၏ဗဟသတြဖင့သ်တငး်အချက်အလက်လဲ

ေြပာငး်မနည်းလမး်တိသ့ည်ေကျာငး်၊အလပ်၊ြပငပ်အတွကအ်ေရး ကးီေ ကာငး်နားလည်သေဘာေပါက်ေစရန်

ြဖစ်သည်။စးစမ်းမသင် ကားေရးနညး်လမ်းကပိါဝငေ်ဆွးေ းွ ကေသာေကျာငး်သားများအေနြဖင့အ်ြခားေကျာ

ငး်သားများကသိတိ၏့ကိယပိ်ငေ်လလ့ာေရးနည်းလမ်းများကေိစာင့် ကည့်မတ်သားြပငဆ်င် ငိ် ကေစရန် င့်

သတိြပ မိေစရနအ်ေထာကအ်ကြပ ပါသည်။ 

 

၆၊၃၊၅ -အေထာကအ်ထားကိ အေြခခံေသာ ကျင့စ်  

အေထာက်အထားကိ အေြခခံေသာ 

ကျင့စ် သည်ေဒတာများအသးံြပ ရာတွငဆ်းံြဖတ်ချက်ချရနေ်ပါငး်စပ်ြခံ ငသံးံသပ်ေသာပံစံြဖစ်သည်။ဤပံစံ

သည်စာ ကည့်တကိ်တွငေ်ဒတာပံစံသးံမျိ းကိေပါငး်စပ်ေပးသည်။- ၁။ကျင့သ်းံရနအ်ေထာက်အထား 

(သမား းိကျသေတသနမ ေတွ ိချက်က ိ အသြံပ ြခငး်)၊ ၂။ကျင့သ်းံလ က် ိ ေသာအေထာက်အထား ( 

ေဒသတွငး်မ ရ ိေသာ အချက်အလက်များကိ ပံစံေြပာငး်၍ ကျင့သ်းံြခငး်)၊ ၃။ 

ကျင့သ်းံမ၏အေထာက်အထား (အသးံြပ သကေပးအပ်ေသာ အေထာက်အထားကိသးံ ပီး 

စာ ကည့်တကိ်မး၏ လပ်ေဆာငခ်ျက်ရလဒတ်ိကိ့ ေဖာ်ြပြခငး်) 

(Todd,2007)။ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များသည်၎ငး်တိ၏့က မ်းကျငေ်သာပညာ င့သ်ေတသနလပ်ငနး်အကျ

းချ ပ်များမ အေထာက်အထားအတွက် အခွင့အ်လမ်းရ ိ ကသည်။ (ဥပမာ- Haycock, 1992; Kachel at 

al, 2013)။ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မးများသည်လက် ိကျင့သ်းံလ က် ိေသာအေထာက်အထား ( 

စာငားမတတ်မ်းများ င့စ်ာဖတ်ြမင့တ်ငပ်ွဲများအတွကအ်စအီစ များ၊ထပိွဲများအတွကလိ်အပ်သည်များဝယ်

ယရနဆ်းံြဖတ်ချက်များ၊အစအီစ များ၊ င့ေ်ကျာငး်သားများအားလံးစးစမး်မအြခြပ ေလလ့ာြခငး်ကိအေတွ

အ ကံ ိေစရန ်)ကိအသးံြပ ၍)။ 
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၆၊၄ -ေကျာငး်စာ ကည့်တကိကိ် အကဲြဖတ်ြခငး်၏ အကျိ းသက်ေရာက်မများ 

အကဲြဖတ်ြခငး်သည်လက် ိြဖစ်ေပ ေနေသာစ ဆက်မြပတ်တးိတက်မစက်ဝငိး်အတက်ွအတိမ်းအေစာငး်မခံ

ေသာသေဘာ ိသည်။စာ ကည့်တိက်၏ပ ဂိရမမ်ျား၊လပ်ငနး်များ င့ေ်ကျာငး်၏ရည်မနး်ချက်ပနး်တိငကိ်ချိန်

ညိေပးေသာအရာလည်းြဖစသ်ည်။အကဲြဖတ်ြခငး်သည်ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်၏လပ်ငနး်များမရ ိေသာအ

ကျိ းများမဆငး်သက်လာသည်ဟသ ပ်ေဖာ်ေန ကသည်။အကဲြဖတ်ြခငး်သည်ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်၏လပ်

ငနး်များတိးတက်ရနလိ်အပ်ေသာအေထာက်အထားကိေပးသည့်အြပငဝ်နထ်မ်းများေရာအသးံြပ သများကိပါ

အဆပိါလပ်ငနး်များ၏တနဖိ်းကိသနိားလည်ေစသည်။ေအာငြ်မငေ်သာအကဲြဖတြ်ခငး်သည်ပ ိဂရမ်များအသ

စလ်ဲလယ်သက်တမး်တးိြခငး်ကလိပ်ေဆာငေ်ပးသည့်အြပငအ်များြပည်သဆက်ဆေံရးနင့ဆ်က်စပ်ေနေသာပ

ဏာမေြခလမး်အတကွ်လည်းမ မိြဖစ်လိအပ်သည်။ 

၆၊၅ -ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ် င့ ်အများြပည်သ ဆက်ဆေံရး 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ် င့ ် အများြပည်သဆက်ဆေံရး၏ သေဘာထားသည် စာ ကည့်တိက် င့အ်များြပည် 

သတိအ့ ကားအကျိ းစးီပွားတည်ေဆာက်ရန၊် စ် ည်မဟာဗျ ဟာချမတ်ြခငး်ပငြ်ဖစသ်ည်။ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ် င့ ်ပါဝငပ်က်သကသ်များ (၃၊၅၊၄ - တွင ် ကည့်)။ 

စာ ကည့်တကိ်ြမင့တ်ငြ်ခငး် င့ ် ေဈးကွက်တငြ်ခငး်သည် ပိ၍ လ ငြ်မနေ်သာ အရငး်အြမစ်များ င့ ်

စာ ကည့်တကိ်အလပ်များကိ စာ ကည့်တကိ်အသးံြပ သများ ရ ိေစရနအ်ေပ တွင ် အာ ံစကိ်ထားသည်။ 

ဆန ့က်ျငဖ်က်တွင ် အများြပည်သ ဆက်ဆေံရးသည် အဓိကအားြဖင့ ် အေတးွအေခ  တစ်ခအတက်ွ 

ေြပာငး်လဲြခငး်တစရ်ပ်ပင ် ြဖစ်သည်။ ေရ ည်တငွ ် အေထာက်အပံ့ေပးေသာ ဆက်ဆေံရးစနစ်ကိ 

စာ ကည့်တကိ် င့ ် ပါဝငပ်က်သက်သများအ ကား  တည်ေဆာက်ေပးရန ် လသိည်။ ၎ငး်သည်ပင ်

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ် င့ ် အများြပည်သ ဆက်ဆေံရး ြဖစ်သည်။ စာ ကည့်တကိ်ြမင့တ်ငြ်ခငး် င့ ်

ေဈးကွက်တငြ်ခငး် ၊ ဆက်ဆေံရး တည်ေဆာက်ြခငး် စ်ခစလံးကိ ေကာငး်စွာ စီမတံတ်ရန ် စနစတ်ကျ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ် လိသည်။  ေဈးကွက်ြမင့တ်ငြ်ခငး်သည် စာ ကည့်တကိ်မး၏ အလပ်တစပိ်ငး်ပင ်

ြဖစ်ရာ  ဆက်ဆေံရး တည်ေဆာက်ြခငး်ကိလည်း စီမရံန ်လပ်ေဆာငရ်န ်လသိည်။ ဤအေ ကာငး်အရာတွင ်

ပါဝငပ်က်သက်မအြဖစ် စာ ကည့်တကိ်အသးံြပ ပံပငြ်ဖစ်သည်။  အေထာက်အပံ့ေပးေသာ 
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ဆက်ဆေံရးစနစ်၏ ဗဟိသည် အဆးံအြဖတ်ေပး ငိေ်သာသများပငြ်ဖစ်သည်။ စာ ကည့်တိက်၏ ရံပံေင ွ ၊ 

အြခား ေထာကပံ့်မများ သည်လည်း စာ ကည့်တကိမ်း ၏ အလပ်လပ်ေဆာင် ငိရ်န ်အလားအလာများလည်း 

ြဖစ်သည်။ 

၆၊၅၊၁ -စာ ကည့်တကိ်ြမင့တ်ငြ်ခငး် င့ ်ေဈးကွက်တငြ်ခငး် 

စာ ကည့်တကိ်ြမင့တ်ငြ်ခငး် သည် စာ ကည့်တိက်အသးံြပ သများက ိ စာ ကည့်တကိ်က 

မည်သိက့မ်းလမ်းသလဲ ဆသိည်များ င့ ် ဆက်သွယ်ေပးြခငး်ပင ် ြဖစ်သည်။ 

ေဈးကွက်တငြ်ခငး်နည်းလမး် စ်မျိ းြဖင့လ်ဲလယြ်ခငး်ြဖစ် ပီးစာ ကည့်တကိ်၏လပ်ငနး်များကိလအိပ်သများ၊

အလားအလာ ိေသာ စ်သက်စွာအသးံြပ ေနသများထသံိပိ့ေ့ဆာငေ်ပးြခငး်ပငြ်ဖစသ်ည်။၎ငး်လပ်ငနး်များ င့်

ပံ့ပိးမများသည်စာ ကည့်တကိ်မပံ့ပိးေပးေသာအရာများ င့ရ်ည်ရွယ်သအပ်စကထိေိတေွစြခငး်များ၊စာ ကည့်

တကိ်၏လပ်ေဖာ်ကိငဖ်က်အေန င့လ်ည်းေကာငး်၊အလိ ေိသာလပ်ငနး်များ င့အ်ရငး်အြမစ်များကိပံ့ပိးေပး

သအေန င့လ်ညး်ေကာငး်လပ်ေဆာငြ်ခငး်ြဖစ်သည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်တစ်ခတငွပ်ါဝငပ်က်သက်သများ

င့ပ်းေပါငး်၍ေရးသားထားေသာစာ ကည့်တကိြ်မင့တ်ငြ်ခငး် င့ ် ေဈးကွက်တငြ်ခငး် 

အစီအမံများ ိသင့သ်ည်။ ၎ငး်အစီအမံတွင ် အလိ ိေသာရည်မနး်ချကမ်ျား၊ 

ထရိည်မနး်ချက်များကမိည်သိေ့အာငြ်မငေ်အာငလ်ပ်ရမည် ဟေသာ လပ်ေဆာငခ်ျက်အစအီစ ၊ 

ေအာငြ်မငေ်အာငလ်ပ်ရမည့် အကဲြဖတ်ြခငး်နညး်လမး်များ ပါဝငသ်င့ ်

သည်။စာ ကည့်တကိြ်မင့တ်ငြ်ခငး် င့ေ်ဈးကွက်တငြ်ခငး်အစီအမံ(တနဖိ်းြဖတ်အကြဲဖတ်ြခငး်၊ 

ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး်၊ င့ ် စ်စ စိစစ်တည်းြဖတ်ြခငး်) များကိ စာ ကည့်တကိ်မး၊ အပ်ချ ပ်သအဖဲွက 

စ် စ်လ င ်အနည်းဆးံတစ် ကိမ် ေစ့ေစ့စပ်စပ်လပ်ေဆာငသ်င့ပ်ါသည်။  

  ၆၊၅၊၂ -အများသေိအာင ်ေဆာငရွ်က်ြခငး် 

အများသေိအာင ် ေဆာငရွ်က်ြခငး်သည် စီမံထားသည့ ်

အကျိ းြဖစ်ထနွး်မကရိ ိေစရနပံ်စံမျိ းစြံဖင့် စမ်ျားစွာ ကိ းစားခ့ဲ ကြခငး်ြဖစ်သည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ကိ

အများသေိအာငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်သည်ဖံွ ဖိ းတးိတက်၊နားလည်ေစရနတ်ာဝန် ိသများမအေထာက်အပံ့ေပးြခ

ငး်ြဖစသ်ည်။ေကျာငး်စာ ကည့်တိက်ကိသတိြပ မိေစရန၊်ဗဟသတတိးပွားလာေစရန၊်အချိနေ်ပးေဆာငရွ်ကရ်
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နလ်သိည်။ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ်တာဝန် သိများ၊ပါဝငပ်က်သက်သများသည်ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ကိအ

များသေိအာငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်ြဖင့စ်ာ ကည့်တကိ်အသးံြပ သများထက်ပိ၍အာ ံစကိသ်င့သ်ည်။ 

အများသေိအာင ် ေဆာငရွ်က်ြခငး်သည် ဆက် ယ်ွချက် တည်ေဆာက်မည့် အေ ကာငး် ပငြ်ဖစ်သည်။ 

၎ငး်သည် အြခားသများကိ လမ်းမးိထားသည့ ်အေ ကာငး်ြဖစ်သည်။ သေတသန ြပ ချက်အရ တကမာလံးက 

အသအိမတ်ြပ  စည်းကမး်ေြခာက်ခ ကိ လည်း တည်ေဆာက် ငိခ်ဲ့သည်။ အများသေိအာင ် ေဆာငရွ်က်ြခငး် 

ေအာငြ်မငေ်စရန-် အြပနအ်လန ် သေဘာထား၊ အ ကိ ကတ်ညီမ၊ အခွင့အ်ာဏာ ိြခငး်၊ လမေရးသက်ေသခ ံ

ိြခငး်၊ ေ ေနာက်ညီ ွတ်ြခငး်၊ ကတိတညြ်ခငး် င့ ် ားပါးမ တိ ့ လိအပ်သည်။ အြပနအ်လန ်သေဘာထား၊ 

အ ကိ က်တညီမ တိသ့ည် ဆက် ယ်ွချက် တည်ေဆာက်ြခငး်ပငြ်ဖစသ်ည်။ လတငိး်သညသ်များအတွက ်

အလပ်လပ်ေဆာင် ကြခငး်ြဖင့ ် အများအကျိ းေဆာငရွ်က်ေလ့ ိ ကသည်။ အခငွ့အ်ာဏာ ိြခငး်၊ 

လမေရးသက်ေသခ(ံအာမခံချက်) ိြခငး်တိသ့ည်  မေသချာ မေရရာေသာ အချိနတွ်င ် 

ဆးံြဖတ်ချက်ချရြခငး်ြဖစ်သည်။ လများသည် အထက်လ ကီးမ တာဝနေ်ပး၍လညး် တာဝနယ် ကရြခငး်များ 

လည်း ိတတ်သည်။ ေ ေနာက်ညီ ွတ်ြခငး်၊ ကတတိည်ြခငး် င့ ် ားပါးမ တိက့လည်း လများကိ 

တာဝနယ်မများအတွက် လပ် ားမ ြဖစ်ေစ ငိသ်ည်။ လများသည် ၎ငး်တိတ့နဖိ်း င့ကိ်က်ညီမ ိေသာ 

အလပ်က ိ လပ်ချင် က ပီး၊ သတိတ့နဖိ်းထားေသာ အလပ်က ိ ဆးံ းံမ ိ ငိလိ် ့ တားဆးီလာခဲ့ လျငေ်တာငမ် 

ဆက်လပ်ေနမည်ြဖစ်သည်။ အများသေိအာင ် ေဆာငရွ်က်ြခငး် ပ ဂိရမက် ိ လမ်း နရ်န ် ၎ငး်တိ ့ ကိ 

စိတ်ထတွဲင ် သမိ်းဆည်းထားသင့သ်ည်။ ဥပမာ- ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မးများသည် 

အမျိ းသားစာ ကည့တ်ကိ်အဖဲွအစည်းမ အြခားစာ ကည့တ်ကိ်မးများကိ အ မဲတမး် ရည်မနး်ချက်ထား ပီး 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များ၏ မဝါဒ ြပဿနာများကိ ပံ့ပိးမေပး ငိရ်န ် အ မတဲမ်း ဆက်သွယ်ရမည်။ 

ေအာက်ပါတိသ့ည် လမ်း နခ်ျက်အတွက် ေမးခွနး်များ ြဖစ် ပီး အများသေိအာင ် ေဆာငရွ်က်ြခငး် 

ပ ိဂရမ်ကိ လပ်ေဆာငရ်ာတွင ်အကအညီေပးရန ်ရညရွ်ယ်သည်။ 

 ားပါးမ- 

အကယ်၍ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ်များကိေကာငး်စွာေထာက်ပံ့မမ ိခဲ့လ ငအ်ြခားစာ ကည့်တိက်မး

များဘာေတွဆးံ ံးရမလဲ။ 
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 တသမတ်တည်းြဖစ်ြခငး်၊ကတိတည်ြခငး်- သင် င့အ်တ ဘာတနဖိ်း တိာေတွက် ေဝမ ေပးသလဲ။ 

 တာဝန် ိြခငး်- ဘယ်လိမျိ းအ ကြံပ ချက်ေတွက ိ အေလးအနက်ထားပါသလဲ။ 

 လမေရးအာမခံချက်- 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ကိဘယ်အြခားအဖဲွအစည်းများကအေထာက်အပံ့ေပး ကသလဲ။ 

 အခွင့အ်ာဏာ ြိခငး်- သင့အ်ေန င့ေ်ရာ အြခားစာ ကည့်တိက်မးများ၏ ြပဿနာများကိ ဘယ်လ ိ

အေထာက်အပံ့ေပး ငိသ်လဲ။ 

 ကိ က် စ်သက်မ- အြခားစာ ကည့်တကိ်မးများကိ သငဘ်ာအချက်ေတွ ကိ ကသ်လဲ၊ င့ ် အဲဒ့ါကိ 

သငဘ်ယ်လိ ြပသ ငိမ်လဲ။ 

အများသေိအာင ် ေဆာငရွ်က်ြခငး် ပ ိဂရမ်သည် စာ ကည့်တကိ်မးများ င့ ် သ၏ အေပါငး်အသငး်များ 

ပးေပါငး် က ပီး  စနစ်တကျ စီမခံျက်များချ၍ ေ သိ ့ ချတီက်ြခငး်ပငြ်ဖစသ်ည်။ (IFLA Online Learning 

Programm)(www.of;a.org/bsla) 

ကထသိိလ့ပ်ေဆာငလိ်ေသာစာ ကည့်တကိ်များကအိရငး်အြမစ်များပံ့ပိးေပး ကသည်။အများသေိအာင ်

ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် ပ ိဂရမ် င့ ် သက်ဆငိေ်သာ အရာဝတ ပစည်းများ ကိ ပံ့ပိးေပးြခငး်သည်ပညာေရးဆငိရ်ာ 

ြပ ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးအတွကလ်ည်းြဖစ်သည်။ ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များက ိ ဖံွ ဖိ းတိးတက်လာေအာင၊် 

ေအာငြ်မငမ်ထနိး်သမိ်း ငိေ်အာင ် လိအပ်ေသာ ပ ိဂရမ ် ြဖစ်သည်။  

အများသေိအာငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်ပ ိဂရမ်၊ အကဲြဖတ်ြခငး်ပ ိဂရမ်တိသ့ည် 

ေကျာငး်များတွငသ်င် ကားြခငး် င့ ်သငယ်ြခငး် တိကိ့ တိးတက်ေစရန ်ပံ့ပိးေပးေသာ အလပ်ြဖစ်သည်။ 
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Bibliographic instruction- စာစစာရငး်လမး် နခ်ျက ်
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Circulation- စာငားြခငး်လပ်ငနး် 

Citizenship- ငိင်သံားြဖစ်မ 
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Library instruction, an inquiry based approach to-
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 Library program-စာ ကည့တ်ကိ်ပ ိဂရမ ်

Media literacy-မီဒယီာပညာရပ ်

Media and information literacy-မီဒယီာ င့သ်တငး်အချက်အလက်ပညာ 

Pathfinder-ေ ေဆာငလ်မ်းြပ 

School Library-ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ ်

School library program-ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ပ ိဂရမ ်
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သားများ၏စိတက်းစိတ်သနး်ကိတးိတက်ေစြခငး်၊ေကျာငး်သားများကတိာဝနယ်မ ိေသာ ငိင်ံ ကးီသားများ

အြဖစ် ကးီြပငး်ေစြခငး်တိ ့ြဖင့ြ်ပည့်စံေစေသာေနရာလည်းြဖစ်သည်။ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်၏တာဝနဝ်တရား 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်သည်သငယ်ေရးလပ်ငနး်များ၊စာအပ်စာတမး်များ၊စာ ကည့်တကိ်ရပ်ဝနး်အတငွး် ိအ

ဖဲွဝငမ်ျားကိေထာက်ြပေဝဖန် ငိသ်များြဖစ်လာေအာင၊်မီဒယီာ င့ပံ်စံအစသံတငး်အချက်အလက်များကအိ

ကျိ း ိစွာအသးံြပ ငိေ်အာငလ်ပ်ေဆာငေ်ပးေသာ၊အရငး်အြမစ်များကိကမး်လမး်ေပးေသာေနရာလည်းြဖစ်

ေလသည်။ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ်များကိ UNESCO၏ပဂလိကစာ ကည့်တကိ်များေ ကညာ 

ချက်မစည်းမျ းများ င့အ်ညီပိ၍ကျယ်ြပန ့ေ်သာစာ ကည့တ်ကိ်ကွနရ်က် င့ခ်ျိတ်ဆက်ေပးရမည်။ 

စာ ကည့်တကိ်ဝနထ်မး်များကလည်းစာ ကည့်တကိ်ကိအသးံြပ နညး်၊အြခားအချက်အလက်ထတ်ယနည်းများ

၊ပံ ပ်ိ င့ပံ် ပ်ိမဟတ်ေသာဒဂီျစ်တယ်ပစည်းများအသးံြပ ပံ၊နည်းများကအိသးံြပ သများအားလံးအတွကပံ့်ပိး

ေပးရမည်။ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ်တွငစ်ာ ာသများအတကွ်ကိရိယာအစအံလင၊်စာအပ်စာတမ်းအစအံလင၊်

သင် ကားေရးပစည်းအစအံလင၊် င့သ်င် ကားေရးနည်းပညာအစအံလငြ်ဖင့ြ်ပည့်စံေစရမည်။ 

စာ ကည့်တကိ်မး င့သ်င် ကားေရးပိငး်မဆရာဆရာမများအလပ်အတတွဲဖက်လပ်ေဆာင် ကြခငး်ြဖင့ေ်ကျာငး်

သားများအတွကအ်ဆင့ြ်မင့စ်ာတတ်ေြမာက်မ၊စာဖတ်ြခငး်၊သငယ်ေလ့လာြခငး်၊ြပဿနာေြဖ ငး်ြခငး်၊ င့သ်

တငး် င့ဆ်က်သွယ်မနညး်ပညာစွမ်းရည်များရ ိ ငိ် ကပါသည်။ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်လပ်ငနး်များသည်ေကျာငး်ပတ်ဝနး်ကျငအ်စအဖဲွအတွငး်လမျိ းဘာသာကျားမပညာ

အရည်အချငး်ဆငး်ရဲချမး်သာမခွဲြခားဘတဲနး်တရည်တပံ့ပိးေပးရမည်။စာ ကည့်တကိ၏်ေခာတ်ေရစီးေ ကာ

ငး်(ေခာတမ်ီေသာဒစ်ဂျစ်တယ်) 

ပစည်းများကအိသးံမြပ ငိသ်များအတွက်လည်းတိတကိျကျသတ်သတ်မတ်မတ်ဝနေ်ဆာငမ် င့ပ်စည်းများ

လည်းပံ့ပိးေပး ငိရ်မည်။ 

စာ ကည့်တကိ်၏ဝနေ်ဆာငမ်များ င့စ်ေဆာငး်မများသည် United Nationas Universal Declaration of 

Human Rights and Freedoms 

ကအိေြခခံထားသင့် ပီးစေဆာငး်မများသည်မည်သည့်အေတွးအြမငဆ်နေ်သာပံစံ၊ ငိင်ေံရးဆနေ်သာပံစံ၊သိမ့
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ဟတ်ဘာသာေရးစစိစ်ြဖတ်ေတာက်မပံစံ၊သိမ့ဟတ်စီးပွားဆနေ်သာဖိအားပံစမံျားတစ်ခကမိ မလမ်းမးိေစဘဲ

စေဆာငး်ထား ရိမည်။ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိရ်ံပံေငဥွပေဒြပ မ င့ကွ်နရ်က် 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်သည်စာတတ်ေြမာက်မ၊ပညာေရး၊သတငး်အချက်အလက်ေထာက်ပံ့ေပးြခငး်၊စီးပွား

ေရး၊လမေရး၊ယ ေကျးမဖံွ ဖိ းတိးတက်ေရးများအတက်ွလည်းေရ ည်မဟာဗျ ဟာများချမတ်ေပးရနလိ်အ

ပ်သည်။ေဒသဆငိရ်ာအာဏာပိငမ်ျား၊ ငိင်ေံတာ်ဆငိရ်ာအာဏာ သိများကတာဝနယ် ပီးေကျာငး်စာ ကည့်တိ

က်အတွက်တိကျေသာဥပေဒြပ ေရး င့မ်ဝါဒချမတ်ေပးသင့သ်ည်။ေကျာငး်စာ ကည့တ်ကိ်များအတွက်လံ

ေလာက်ေသာအားြဖည့်ေပး ငိေ်လာက်ေသာရံပံေငတွစရ်ပ် ိသင့် ပီး၎ငး်တိကိ့ဝနထ်မး်များေလက့ျင့သ်င်

ကားေပးြခငး်၊ပစည်းဝယ်ယမ၊နည်းပညာတပ်ဆငမ်၊ င့အ်ေထာက်အပံ့ပစည်းများ၊အတွက်လည်းလံေလာက်

ေသာအားြဖည့်ေပး ငိေ်လာက်ေသာရံပံေငတွစရ်ပ် ိေနသင့သ်ည်။စာ ကည့်တကိ်များကအိခမဲြ့ဖင့အ်သးံြပ ိ

ငြ်ခငး် ရိမည်။ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မည်သည်ေဒသတွငး် ငိင်တံွငး်၊တွငသ်တငး်အချက်အလက်ကွနရ်က်အေန င့လိ်အပ်

ေသာမိတ်ဖက်အေန င့ခ်ျိတဆ်က်ထားရမည်။ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်သည်အြခားစာ ကည့်တကိ် င့ခ်ျိတ်ဆက်၍အရငး်အြမစ်များကမိ ေဝရာတွငစ်ာ ကည့်

တကိ်၏ထးြခားေသာရည်မနး်ချက်ကအိသအိမတြ်ပ ထနိး်သမိ်းရမည်။ 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်၏ရည်မနး်ချက်ပနး်တိငမ်ျား 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်သည်ပညာေရးဆငိရ်ာလပ်ငနး်စ များ င့တ်စသ်ားတည်းြဖစရ်မည်။ 

ေအာက်ပါတိသ့ည်စာတတ်ေြမာက်မ၊သတငး်အချက်အလက်တတ်ေြမာက်မ၊သင် ကားေရး၊ေလလ့ာေရး၊ င့်

ယ ေကျးမတိအ့တွက်ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်၏အဓိကဝနေ်ဆာငမ်များြဖစ်သည်။- 

 ေကျာငး်၏ရည်မနး်ချက် င့သ်င် းိတွငေ်ဖာ်ြပထားေသာပနး်တိငမ်ျားကအိေထာက်အပံ့ေပး ငိရ်မည် 

 ကေလးများတွငစ်ာဖတ်ြခငး်အေလ့အထြဖစ်ေပ ေစရန၊်ကေလးများ၏ဘဝတွငစ်ာ ကည့်တကိ်အ

သးံြပ မကိ စ်သက်ေစရနတ်နွး်အားေပး ငိရ်မည်။ 



104 
 

 ဗဟသတ၊နားလည်မ၊စိတ်ကးစိတ်သနး် င့ေ်ပျာရ်ငြ်ခငး်အတွက်သတငး်အချကအ်လကက်အိသးံြပ

၍အခွင့အ်ေရးကကိမး်လမး်ေပးြခငး်။ 

 သတငး်အချက်အလက်ကအိသးံြပ ရာတွငမ်ည်သည့်ပံစကိံမဆမိည်သည့် ကားခံကိမဆ၊ိအသးံြပ ိ

ငေ်သာစွမး်ရည်များကေိကျာငး်သားများအားပံ့ပိးေပးြခငး်။ 

 အရငး်အြမစ်များကေိနရာအစမံရ ိေအာငပံ့်ပိးေပးေသာအခွင့အ်ေရးေပးြခငး်။ 

 ယ ေကျးမ၊လမေရး င့သ်မိေ်မွ းညံမ့တိရ့ ိေအာငဖဲွ်စည်းေပးမများ။ 

 ေကျာငး်သားများ၊ဆရာဆရာမများ၊အပ်ချ ပ်စီမံခန ့ခ်ွဲသများ၊မိဘများ င့လ်က်တွဲ၍ေကျာငး်၏ရည်မ

နး်ချက်များကိရ ိေအာငလ်ပ်ေဆာငြ်ခငး်။ 

 အသပိညာလွတ်လပ်ခငွ့၊် င့သ်တငး်အချက်အလက်ရယြခငး်တိသ့ည် ငိင်သံားတစ်ေယာက်အတွက်

အလအိပ်ဆးံြဖစ်ေ ကာငး်ကထိတ်ေဖာ်ေ ကညာ ပီးဒမီိကေရစီအေရးတွငပ်ါဝငပ်က်သက် ငိေ်ရး။ 

 စာဖတ်ြခငး်၊ေကျာငး်စာ ကည့်တိက်၏အရငး်အြမစ်များ င့ဝ်နေ်ဆာငမ်များကိေကျာငး်တစ်ခလးံ င့်

ထထိက်ေကျာ်၍ပတ်ဝနး်ကျငတ်စ်ခလးံကိြမင့တ်ငေ်ပးြခငး်။ 

ဝနထ်မ်းခန ့ထ်ားြခငး် 

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မးသည်အရည်ချငး် ိေသာပညာ ငတ်စ်ဦးြဖစ် ပီးလံေလာက်ေသာဝနထ်မ်းဦးေရြဖင့်

ြပည်သစ့ာ ကည့်တကိ်များ၊အြခားစာ ကည့်တကိ်များြဖင့တဲွ်ဖက်လပ်ေဆာငရ်နစ်ီမံခန ့ခ်ွဲရနတ်ာဝန် သိည်။ 

စာ ကည့်တကိ်မး၏အခနး်က သည်ဥပေဒ င့မ်ေဘာငမ်ျားအတွငး်ဘက်ဂျက်၊သင် းိ၊သင် ကားေသာနည်းပ

ညာများကိအလျ းသင့သ်လေိြပာငး်လဲပံေဖာ်ေပးရသည်။တိကျေသာအေြခအေနအရေကျာငး်စာ ကည့်တိ

က်မးများအတွက်ထေိရာက်ေသာစာ ကည့်တကိ်ဝနေ်ဆာငမ်များ 

(အရငး်အြမစမ်ျား၊စာအပ်စာတမ်းများသတငး်အချက်အလက်စီမံခန ့ခ်ွဲြခငး် င့သ်င် ကားေရးပိငး်များ) 

ပး ငိရ်နအ်ေထေွထဗွဟသတမ ိမြဖစ်လိအပ်သည်။ 

ကွနရ်က်သဖွယ်တိးပွားေနေသာပတ်ဝနး်ကျငတွ်ငစ်ာ ကည့်တိက်မးများသည်စီမံခန ့ခ်ွြဲခငး် င့သ်တငး်အချက်

အလက်ကိကငိစ်ွဲ၍ေကျာငး်သားများ င့်ဆ်ရာများကိသင် ကားရာတငွက် မး်ကျငမ် ရိနလ်ည်းလိအပ်သည်။
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ထိေ့ ကာင့စ်ာ ကည့်တကိ်မးများသည်သတိ၏့ဘဝတိးတက်ေရး င့အ်တတပ်ညာအတက်ွေလက့ျင့မ်များစ

ဆက်မြပတ် ိေနသင့ပ်ါသည်။ 

လပ်ငနး်လည်ပတ်မ င့စ်ီမံခန ့ခ်ွဲြခငး် 

ထေိရာက်ေသာ၊တာဝနခံ် ငိမ် ိေသာလပ်ငနး်တစ်ခအြဖစ်ေသချာေစရန-် 

 ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်၏မဝါဒဝနေ်ဆာငမ်များသည်ေကျာငး်၏သင် ိး နး်တနး်များ င့ဆ်က်စပ်မ

ိ ပီးစာ ကည့်တကိ်၏ပနး်တိင၊်ဦးစားေပးလပ်ေဆာငရ်နအ်ချက်များ၊ဝနေ်ဆာငမ်များကိအဓိပါယ်ဖွင့်

ဆရိနဖ်နတ်ီးေဖာ်ထတ်ထားရန။် 

 ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်၏ဝနေ်ဆာငမ်များအားလံးကိေကျာငး်အဖွဲအစည်းအတွငး် သိအားလးံသာမ

ကေဒသအတွငး် ိသများအားလံးသးံခငွ့် ရိမည်။ 

 ဆရာဆရာမများ၊အ ကးီတနး်စီမံခန ့ခ်ွဲသများ၊အပ်ချ ပ်ေရးပိငး်မသများ၊မိဘများ၊အြခာစာ ကည့်တိ

က်မးများ၊သတငး်အချက်အလက်ပညာ ငမ်ျား၊နညး်ပညာက မ်းကျငသ်များ င့ပ်းေပါငး်ေဆာငရွ်က်

ရနအ်ားေပးမ ရိမည်။ 

ေ ကညာချက်ကိအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး် 

အစိးရ၊ပညာေရး င့ဆ်က်စပ်ေနေသာဝန် ကီး ာနများအားလံးသည်ဤေ ကညာချက်၏စည်းမျ းများကိအ

ေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရမည်ြဖစ်ေသာမဟာဗျ ဟာများ၊မဝါဒများ၊အစီအစ များ၊ဖွံ ဖိ းတိးတက်ေစရနတိ်က်တွ

နး်ေပးရနအ်တွက်တာဝန် သိည်။ဤေ ကညာချက်ကိြဖန ့ေ်ဝရနအ်တွကစ်ာ ကည့်တကိ်မးများ င့ဆ်ရာများအ

တွက်သငတ်နး်ပ ိဂရမမ်ျားဆက်လက်လပ်ေဆာငရ်နအ်စီအစ များလည်းပါဝငသ်င့သ်ည်။ 

ေနာက်ဆက်တွဲ(ခ) - ေကျာငး်စာ ကည့်တကိရ်သးံေငစွာရငး်အစီအမ ံ

ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်မးများသည်ေအာက်ပါအချက်များကိနားလည်သေဘာေပါက်ရနလိ်အပ်သည်။ 

 ေကျာငး်၏ခန ့မ်နး်ေြခရသးံေငစွာရငး်လပ်ငနး်စ များ 

 ဘက်ဂျက်စက်ဝငိး်အတွကအ်ချိနဇ်ယားေရးဆွထဲားမများ 

 ဘက်ဂျက်လပ်ငနး်စ င့ဆ်က် ယ်ွေနေသာအဓိကဝနထ်မ်းများ 

 စာ ကည့်တကိ်၏လိအပ်ချကမ်ျားကိေဖာ်ြပထားချက်များ 
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 ဘက်ဂျက်ကတိာဝနယ်မလပ်ငနး်များ 

 

ဘက်ဂျက်အစအီစ ၏အစတ်ိအပိငး်များအြဖစ်ေအာကပ်ါတိပ့ါဝငသ်င့သ်ည်။ 

 အရငး်အြမစ်အသစမ်ျားဝယယ်ရနေ်ငပွမာဏစာရငး် 

 ေထာက်ကြပ ပစည်းများ င့စ်ီမံခန ့ခ်ွဲေရးပိငး်အတွက်ပစည်းများဝယ်ယရနေ်ငပွမာဏစာရငး် 

 အခါအားေလ ာ်စွာ စာ ကည့်တကိ်ြမင့တ်ငြ်ခငး်ပွဲများကျငး်ပေပးရန ် လိအပ်ေသာပစည်းများ 

ဝယ်ယရနေ်ငပွမာဏစာရငး် 

 ဝနေ်ဆာငမ်အတက်ွကနက်ျ ငိေ်သာပစည်းများဝယ်ယရနေ်ငပွမာဏစာရငး် 

(မိတ ကးခ င့ပ်စည်းြပငဆ်ငစ်ရိတ်) 

 ICT ပစည်းများအသးံြပ သည့်စရိတ်၊ လငိစ်ငခ်၊ ေဆာဖ့်ဝဲလ်ဝယ်ယစရိတ၊် (အကယ်၍ ICT 

ဘက်ဂျက်သးီသန ့ ် ိလျင ်ထဲရ့နမ်လ)ိ။ 

ေယဘယျအားြဖင့စ်ာ ကည့တ်ကိ်ပစည်းများဝယ်ယေရးဘက်ဂျက်သည်အနည်းဆးံေကျာငး်မေကျာငး်သား

အားလးံအသးံစရိတ်၏၅%ြဖစ်သင့သ်ည်။လစာများ၊ပညာေရးအတွက်ကနက်ျစရိတ်များ၊သယ်ယပိေ့ဆာင်

ေရးစရိတ်၊ င့ေ်ငလွးံေငရွငး်ရံပံေငတိွကိ့မအထးသးီသန ့ထ်ားသင့သ်ည်။စာ ကည့်တကိ်ဝနထ်မး်အတက်ွကန်

ကျစရိတ်ကမိစာ ကည့်တကိဘ်က်ဂျက်တွငထ်ည့သ်ွငး်ရနလိ် ပီးအချိ ေကျာငး်များတွင ် 

မအေထေွထဝွနထ်မ်းစရိတထ်ထဲည့်သငွး် ကသည်။ဝနထ်မ်းအတွက်ခန ့မ်နး်ကနက်ျစရိတ်ကတိွက်ချက်ြခငး်

သည်ေကျာငး်စာာ ကည့်တကိ်မး၏အဓိကတာဝနလ်ြဲဖစသ်ည်။ဝနထ်မ်းအတွက်ကနက်ျစရိတ်ပမာဏသည်

စာ ကည့်တကိ်ကိဖွင့ေ်သာအချိန် ကာြမင့မ် င့ဆ်က်စပ်ေန ပီးဘယ်လအိဆင့မ်ျိ း ဝိနေ်ဆာငမ်များေပးအပ် ငိ်

သလဲဆတိာ င့လဲ်ဆက်စပ်ေနသည်။အြခားဖံွ ဖိ းတိးတက်မစီမံကိနး်များြဖစ်ေသာစငအ်သစ်တငြ်ခငး်၊ြပနလ်

ည်ြပ ြပငမ်ွမး်မံမြပ ြခငး်အတွက်မသးီြခားေလလြံပ ရနလိ်အပ်သည်။ 

ေနာက်ဆက်တွဲ (ဂ) -စးစမ်းမကအိေြခခံေသာသငယ်မအတွက်လမ်း နမ်နမနာများ 

စးစမး်မကအိေြခခံေသာသငယ်မအတွက်လမး် နမ်နမနာများအတွက်ဥပမာအချိ မာ- 
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 Michael Marland’s Nine Questions (United Kingdom) Marland, M. (1981). Information 

skills in the secondary curriculum. Schools Council Methuen.  

 Stripling and Pitts’ REACTS Model (USA) Stripling, B., & Pitts, J. (1988). Brainstorms 

and blueprints: Teaching research as a thinking process. Westport, CT: Libraries 

Unlimited.  

 The Information Process (Australia) Australian School Library Association and 

Australian Library and Information Association. (2001). Learning for the future: 
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Curriculum Corporation. 

 Focus on Inquiry (Canada) Alberta Learning. (2003). Focus on inquiry: A teacher’s 

guide to inquiry-based learning. Edmonton, AB: Alberta Learning, Learning Resources 

Branch. 

 Guided Inquiry (USA) Kuhlthau, C. C., Maniotes, L. K., &Caspari, A. K. (2007). Guided 

inquiry: Learning in the 21st century. Westport, CT: Libraries Unlimited.  

 Kuhlthau, C. C., Maniotes, L. K., &Caspari, A. K. (2012). Guided inquiry design: A 

framework for inquiry in your school. Westport, CT: Libraries Unlimited. 

 Schmidt, R. (2013). A guided inquiry approach to high school research. Westport, CT: 
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ေနာက်ဆက်တွ ဲ (ဃ)-ေကျာငး်စာ ကည့်တကိကိ်အကဲြဖတ်မနမနာစစ်ေဆးလာ 

ကေနဒါ ငိင်ေံကျာငး်စာ ကည့်တိက်အစီအစ များအတကွ်စံ နး်များ 

  

 

1.သတငး်အချက်အလကတ်တ်ေြမာက်မအစီအစ င့စ်ာဖတ် ငိမ်ြမင့တ်ငြ်ခငး်  ိ ဘာေ ကာင့လ် ဲ မ  ိ

က။စ ဆက်မြပတ်သတငး်အချက်အလက်တတ်ေြမာကမ်စွမ်းရည် င့ဆ်က်စပ်

ထားေသာစးစမ်းေလလ့ာမအေြခခံသင် ကားေရး 

   

ခ။ေကျာငး်စာသင် ိးကအိေြခခံ၍ 

သတငး်အချက်အလက်တတေ်ြမာက်မ င့ေ်ပါငး်စပ်ရနအ်စအီစ  

   

ဂ။ဆရာများ၊ေကျာငး်စာ ကည့်တိက်မးများ၊အပ်ချ ပ်သများ၊မိဘများ င့ပ်းေပါငး်

ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

   

ဃ။စာ ကည့်တကိ်မးဆရာမကယိ်တိငအ်ကဲြဖတ်ဆးံြဖတ်ချက် ပီးေကျာငး်သား၏

ေအာငြ်မငမ်ကအိစီရငခံ်စာေရးသွငး်ြခငး် 

   

င။ေကျာငး်သားအားလံးကိစာ ကည့်တကိ်အစအီစ များတွငမ် တစွာအသးံြပ ငိ်

ေစြခငး်။ 

   

စ။စာဖတ်ြခငး်၊စာတတ်ေြမာက်မအစီအစ များကိြဖစ်ေြမာက်ေအာငလ်ပ်ေဆာင်    
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ြခငး် 

 

2. 

ဝနထ်မ်းခန ့အ်ပ်ရာတွငန်ညး်ပညာအတတ်ပညာ ငမ်ျားမပံ့ပိးမေပးေသာ၊အရည်အ

ချငး် ိေသာ၊ြပည့်စံေသာစွမး်ရည်ြမင့ဆ်ရာ၊စာ ကည့်တကိမ်းများ 

   

က။ဘာသာရပ်စာတတ်ေြမာက်ေရးရည်မနး်ချက်များကအိရငး်အြမစ်များအေြခခံ

၍အတနး်ြပဆရာများ င့ပ်းေပါငး်သင် ကားြခငး် 

   

ခ။ဆရာ-

စာ ကည့်တကိ်မးပးေပါငး်သင် ကားနည်းြဖင့ေ်ကျာငး်သားများ င့ဝ်နထ်မး်များကိစး

စမ်းေလလ့ာမစမီံကိနး်များ၊လပ်ေဆာငေ်စြခငး် 

   

ဂ။ေဒသတွငး်သင် းိလိအပ်ချက် င့ေ်ဒသမစတ်ိဝငစ်ားချက်အေပ အေြခခံ ပီးအရ

ငး်အြမစ်မျိ းစံကဖံွိ ဖိ းတိးတက်ေစြခငး် 

   

ဃ။ြပည့်စံေသာလသားအရငး်အြမစ်စီမံခန ့ခ်ွဲြခငး် ( 

စာေရး၊နည်းပညာဆငိရ်ာဝနထ်မ်း၊ေကျာငး်သားများ၊အေပျာ်တမ်းဝနထ်မး်၊) 

   

င။ြပည့်စံေသာပစည်းများစီမခံန ့ခ်ွဲြခငး်    

စ။စာေရးလပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများ( 

စာငားြခငး်၊စာစြခငး်၊ဘက်ဂျက်ေရးသွငး်ြခငး်၊အမာစာပိ ့ြခငး်၊ေနရာေရွးြခငး်၊ကတ်

တေလာက်စာရငး်သွငး်ြခငး်၊စငတ်ငြ်ခငး်၊အစရီငခ်ံစာေရးြခငး်၊အချက်အလက်ထ

ည့်သွငး်ြခငး်) 

   

ဆ။ေခါငး်ေဆာငမ် ( 

နည်းပညာအသစမ်ျားကသိင် ကားြခငး်၊အရငး်အြမစအ်ေြခခံေသာပးတွအဲစီအစ

များသင် ကားြခငး်) 
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ဇ။ေကျာငး်သားများသင် ကားေရး င့ပ်ဂလိကစိတ်အားထက်သနမ်အတွက်ကတိ

ေပးထားြခငး် 

   

ဈ။အတတ်ပညာဆငိရ်ာဖွံ ဖိ းတိးတက်မ 

(ဝက်ဘအ်ေြခခံေသာလပ် ားမများ င့အ်ခငွ့အ်ေရးများ) 

   

 

3. 

ေကျာငး်၏ရည်မနး်ချက်များ င့ခ်ျိတ်ဆက်ထားေသာအလမ်းမီေသာအကွာအေဝး 

   

က။ေကျာငး်စာာ ကည့်တကိမ်းမ စ်စ ြပ စရေသာပ ိဂရမ်ဘက်ဂျက်(ဝနထ်မ်း

အားလးံလိအပ်ချက် င့စ်ိတ်ဝငစ်ားမေပ မတည်) 

   

ခ။ စ် ည်စီမံကိနး်အြဖစ်ေကျာငး်သားတစ်ေယာက်ချငး်စအီတွက်ခန ့မ်နး်ပမာဏ    

ဂ။ယခမအစြပ လ က် ိေသာေကျာငး်အသစ်အတွက်လ ာထားဘက်ဂျက ်    

ဃ။အရငး်အြမစမ်ျား၊ေထာက်အပံ့ပစည်းများ၊ြပ ြပငမ်များ၊ကရိိယာတနဆ်ာပလာ

များ၊ဝနေ်ဆာငမ်စည်းမျ းများ၊ေငလံွးေငရွငး်အသးံစရိတ်များပါဝငေ်သာဘက်ဂျ

က ်

   

င။ေကျာငး်၏လိအပ်ချက်ဦးစားေပးရနအ်ချက်များေဖာ်ြပေသာဘက်ဂျက ်    

စ။ပါဝငပ်က်သက်သများ၏ြဖည့်သွငး်မအတွက်ေရာက်ြပနဟ်ပ်မများ    

ဆ။အထးပ ိဂရမ်များအတကွ်ရံပံေငထွည့သ်ွငး်ြခငး်( 

စာေရးဆရာများအလည်အပတ်ခရီးအတွက်ဘက်ဂျက်၊စာဖတ်ပွဲများအတွကစ်ရိ

တ်များ) 

   

 

4. 

စာ ကည့်တကိ်တွငက်ျယ်ြပန ့ေ်သာေလလ့ာ ငိမ်ေနရာ၊ေလလ့ာသများအတွက်ဂ

   



111 
 

တစကိ်စေဆာငး်ထား ိေသာအရာများ 

က။ေကျာငး်၏လအိပ်ချကက်ြိဖည့်ဆည်းေပး ငိေ်သာစေဆာငး်မမျိ းကိေရွးချယ်

ေသာမဝါဒချမတ်ထားြခငး် 

   

ခ။စာစရာတငွပံ်စံမျိ းစံြဖင့စ်ေဆာငး်ြခငး်( 

ပံ ပ်ိ၊အခနး်ဆက်၊ဗီွဒယိီများ၊အသဖိံငမ်ျား၊အလီက်ထေရာနစ်၊အွနလ်ငိး်ေဒတာအချ

က်အလက်များ၊အငတ်ာနက်၊အြခား) 

   

ဂ။ပစည်းများကိ ာေဖွရ ိ ငိေ်အာငထ်ား ိြခငး်    

ဃ။ြပည့်စံလေံလာက်ေသာကွနပ်ျ တာအလးံေရ င့ပ်ရငတ်ာမျာတပ်ဆငထ်ား ြိခ

ငး် 

   

င။ြပည့်စံလေံလာက်ေသာ ကည့် ခွင့၊်နားေထာငခ်ွင့ေ်ပး ငိြ်ခငး်    

စ။ေကျာငး်သားတငိး်အတွကလံ်ေလာက်ေသာပစည်းထား ိေပးြခငး်    

ဆ။စေဆာငး်ထားေသာအရငး်အြမစ်များ င့ေ်ကျာငး်မသင် ကားေရးလအိပ်ချက်

များ င့ဆ်ကစ်ပ်မ ြိခငး် 

   

ဇ။ေခာတ်မီေသာစေဆာငး်မများကိစေဆာငး် ငိြ်ခငး်    

ဈ။ဗဟိစစည်းေဒတာေဘစ့က်အိသးံြပ ငိြ်ခငး်    

ည။ဝဘစိ်က်သတငး်အချကအ်လက်များလည်းအသးံြပ ရ ိ ငိြ်ခငး်    

တ။အရငး်အြမစ်များကရိ ၊ိပးေပါငး်ြခငး်၊ င့မ် ေဝြခငး်လပ်ထးံလပ်နည်းများ    

 

5. 

စာ ကည့်တကိ်တွငအ်သးံြပ ေသာနည်းပညာသည်သင် ိးေမ ာ်လင့ခ်ျက်ကေိခာတ်

င့ေ်လ ာ်ညီ၊အဆငသ်င့ြ်ဖစ်၊အေထာက်အပံ့ေပး ငိြ်ခငး် 

   

က။စာ ကည့်တကိ၏်ပ ိဂရမသ်ည်အကျိ း ိေသာစိတ်ချယံ ကည်ရေသာနညး်ပ    
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ညာအသးံြပ မများကိ သင် ကားေပးြခငး် 

ခ။ထပိ ိဂရမ်တွငေ်ကျာငး်သားများေဒတာများသတငး်အချက်အလက်များ ာေဖွ

ြခငး်၊စိစစြ်ခငး်၊ေပါငး်စပ်၊ဆက်သွယ်ြခငး်များကဆိနး်သစေ်သာအဓိပါယ် ိေသာန

ည်းလမ်းြဖင့အ်ကအညီေပးရနြ်ပည့်စံလေံလာက်ေသာအလပ်လပ်ရနေ်နရာ၊ေဆာဖ့်

ဝဲလ်များပါဝငြ်ခငး် 

   

ဂ။ေကျာငး်သား င့ဆ်ရာများအားေကျာငး်၏အရငး်အြမစမ်ျားကိသးံ၍လအိပ်

ေသာေဒတာများပံ့ပိး ငိြ်ခငး် 

   

ဃ။စက်အစားထးိစနစ်ြဖင့စ်ာ ကည့်တကိ်အေြခခံပံမနလ်ပ်ငနး်များကိဖဲွစည်းစမီံခန ့်

ခွဲေပးြခငး် 

   

 

6. 

စာ ကည့်တကိ်၏စေဆာငး်ပစည်းများသည်သင် ကားေရးအတွက်လိက်ေလ ာညီ

ေထမွ ိေအာငအ် ရာယ်ကငး်ြခငး်၊ကျယြ်ပန ့မ် ိြခငး်၊ြပ ြပငေ်ြပာငး်လဲလွယ်ြခငး်၊

ေကာငး်စွာပံစံထတ်ထားမ ိြခငး် 

   

က။တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချငး်စီတိငး်၊အပ်စငယ်ေလးများ င့အ်တနး်လမ်း နခ်ျက်

များအတွကအ်လပ်လပ် ငိေ်သာေနရာအကျယ်အဝနး် ြိခငး်၊ 

   

ခ။အသစ်အသစ်ေသာနညး်ပညာများ၊ကွနပ်ျ တာလပ်ငနး်သးံပ ိဂရမ်များ င့လိ်က်

ဖက်ေအာငြ်ပငဆ်ငညိ် ငိး် ငိေ်အာငပံ်စံြပ လပ်ထားြခငး် 

   

ဂ။စာ ကည့်တကိ်ကိ ိးရာပံစ၊ံတိးတက်ဖံွ ဖိ းမ၊အရညအ်ေသွး င့် ကီးထာွးမပံစံများ

ြဖင့ပံ်စံြပနခ်ျြခငး်၊ြပနလ်ည်ြပ ြပငြ်ခငး်၊တိတွ့ငေ်ြပာငး်လွယ်ြပငလွ်ယ် ိမြဖစ်ေအာ

ငထ်ည့်တွက်ထားြခငး် 

   

ဃ။စာ ကည့်တကိ၏်အသစံနစ်၊အလငး်ေရာငစ်နစ်၊အပချိန၊်စာေရးစားပွဲေနရာများ    
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င့ပ်ရိေဘာဂများသည်သက်ေတာင့သ်က်သာမ ြိခငး် 

င။ပညာေပးေသာေနမ့တငိမ်၊ီအေတာအတငွး် င့် ပီးေနာက်များတွငလ်ညး်စာ ကည့်

တကိ်ကိဝငခ်ွင့သ်းံခငွ့် ြိခငး် 

   

စ။အြမင် င့ပ်ငဆွ်ေဲဆာငမ် ေိသာေနရာြဖစ်ြခငး်    

ဆ။လံြခံ စိတ်ချရေသာေနရာြဖစ်ြခငး်    

  

  

ေနာက်ဆက်တွဲ(င)-ေကျာငး်အပ် ကးီများအတွက်ေကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ကိအကဲြဖတမ်ဆငိရ်ာစစ်ေဆးလာ 

ေကျာငး်အပ် ကးီများအတွကေ်ကျာငး်စာ ကည့်တကိ်ကိအကဲြဖတ်မဆငိရ်ာစစ်ေဆးလာ၁၂ချက်(အေမရိကန်

ငိင်)ံ 

From: Doung Johnson’s Blue Skunk Blog 

Retrieved from http://doung-johnson-squarespace.com/blue-skunk-blog/2012/1/10 

ဤစစ်ေဆးလာကိသးံရြခငး်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်စာ ကည့်တိက်မး င့စ်ာ ကည့်တကိပ် ိဂရမ်များကိသမား

ိးကျအကဲြဖတ်ြခငး်အေနြဖင့မ်ဟတ်ဘစဲမံီအပ်ချ ပ်သများအေနြဖင့လိ်အပ်ချက်များကိေကာငး်စွာသတိြပ

မိေစ ပီးေကျာငး်၏အလံးစေံကာငး်မွနမ်အတွက်အဓိကအကျိ းြဖစ်ထနွး်မပံရိပ်ြဖစ်ေစရနြ်ဖစ်သည်။ 

နည်းပညာ၊သင် ကားေရးသေတသနပံစံ၊စာ ကည့်တကိ်ပညာရပ် တြ်ခည်းေြပာငး်လဲမများကိလွနခ်ဲ့ေသာအ

စ်၂၀ကတီထငွဖ်နတီ်းခဲ့၍ကွာဟချက်အကျိ းများေ ကာင့ေ်ကျာငး်စာ ကည့်တကိ်များတငွအ်ကျိ း ိစွာအသးံြပ

ငိခ်ဲ့ ကေလသည်။သင့စ်ာ ကည့်တိက်ကေရာဤအစ အလာကိဆက်လက်ထနိး်သမိ်းထားပါရဲလ့ား။ေအာက်

ပါစစ်ေဆးလာများကသင့ပ် ဂိရမ်ကိလ ငြ်မနစ်ွာအကဲြဖတ် ငိရ်နအ်သးံြပ ငိပ်ါသည်။- 

 ၁။အတတ်ပညာ ငဝ်နထ်မး်များခန ့ထ်ား ငိမ် င့တ်ာဝနမ်ျား 

 သင့စ်ာ ကည့်တကိ်တွငလ်ငိစ်ငအ်ြပည့ရ် ိထားေသာစာ ကည့်တိက်မး င့ဝ်နေ်ဆာငမ်ေပးပါသလား။ 

 ထစိာ ကည့်တကိ်မးကအတတ်ပညာ ငအ်ြဖစ်အမနတ်ကယ်တာဝနထ်မ်းေဆာငပ်ါဝငပ်ါရဲလ့ား။စာ

ကည့်တကိ်ဝနထ်မး်များအားလံးအတွကတ်ာဝနဝ်တရားများကိသတ်မတ်ထားြခငး် ိပါရဲလ့ား 
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(စာေရး၊အတတ်ပညာ င၊်နည်းပညာ င)်။ 

 စာ ကည့်တကိ်မးကေရာ ငိင်ေံတာ်အဆင့စ်ာ ကည့်တကိအ်ဖဲွအစည်းမထတြ်ပနခ်ျကမ်ျားကိနားလ

ည်မ ိရဲလ့ား။ 

 စာ ကည့်တကိ်မးကဝနထ်မ်းများအတွကသ်တငး်အချကအ်လက်တတ်ေြမာက်မ၊နည်းပညာ၊ င့ဤ်စွ

မ်းရည်တိကိ့ေပါငး်စပ်၍ဖံွ ဖိ းတိးတက်မအခငွ့အ်ေရးများပံမနြ်ပ လပ်ေပးြခငး် ရိဲလ့ား။ 

 စာ ကည့််တကိ်မးသည်စာ ကည့်တိက်အသငး်အဖဲွများတွငသွ်က်လက်စွာပါဝငလ်ပ် ားမ ိရဲလ့ား။ 

 စာ ကည့်တကိ်မးကသင် ကားေရးပိငး်ကေိရာထည့်သွငး်စ းစားမ ရိဲလ့ား။ 

 2. စာ ကည့်တကိ်ပညာ ငကိ်အေထာက်အပံ့ေပးမ 

 စာ ကည့်တကိ်မးကိသ၏ပညာ ငတ်ာဝနမ်ျားထမး်ေဆာင် ငိရ်နလ်က်ေအာက်ဝနထ်မး်များမအြခား

ေအာက်ေြခတာဝနမ်ျားကြိပည့်စံလေံလာက်စွာအကအညီပံ့ပိးေပး ငိရ်ဲလ့ား။ 

 စာ ကည့်တကိ်မာစီမံခန ့ခ်ွဲေရးနဲေ့ခါငး်ေဆာငမ်အတွက် ကီး ကပ်ေရးမး၊ေခါငး်ေဆာငမ်အဖဲွ၊ ာနဆငိ်

ရာတာဝန် ိသတိခ့န ့ထ်ားြခငး်မျိ း ိလား။ 

 စာ ကည့်တကိ်မးကစာ ကည့တ်ကိ်မးများ၏စမွ်းရည် င့ဗ်ဟသတြမင့တ်ငေ်ပးရနအ်တွက်အစည်းအ

ေဝးများ၊ညီလာခံများ၊အလပ် ံေဆွးေ းွပွဲများသိတ့က်ေရာက်ရာတွငလ်က်ေအာက်ဝနထ်မ်းများမစာ

ကည့်တကိ်မး၏တာဝနက်ကိယိ်စားထမး်ေဆာငေ်ပး ငိမ် ိရဲလ့ား။ 

 စာ ကည့်တကိ်မးကေဒသတွငး်ြပ လပ်ေသာအတတ်ပညာဆငိရ်ာသင် ကားေရးပွဲများသိတ့က်ေရာ

က်ြခငး် ရိဲလ့ား။ 

 

 3. စာ ကည့်တကိ်၏စေဆာငး်ထားမပမာဏ င့ဖံွ် ဖိ းတိးတက်မ 

 စာ ကည့်တကိ်၏စာအပ်များ င့အ်သပိံငး်ဆငိရ်ာစေဆာငး်မများသည်သင် ိး နး်တမ်း င့ကိ်က်ညီမ

ိရဲလ့ား။ထတ်ေဝမအတွက်အေြခခံကိေရာတည်ေဆာကထ်ား ပီးြဖစ်လား။ေကာငး်စွာ ငး်လငး်ဖယ်

ားထားေသာစေဆာငး်မေရာြဖစ်ရဲလ့ား။ 

 ကွဲြပားေသာသင် ကားေရးပံစံများြဖင့မ်ဒီယီာအမျိ းစကံရိ ငိခ်ွင့် ိလား။ 
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 လအိပ်ချိနမ်ာအွနလ်ငိး်အရငး်အြမစ်ေတွကရိ ိ ငိမ်လား။ေကျာငး်သားများအတွက်အငတ်ာနက်သးံ

ငိရ်နလ်ေံလာက်ေသာကွနပ်ျ တာ င့အ်သးံြ◌◌ပ့ ငိခ်ငွ့် ရိဲလ့ား။ 

 စာ ကည့်တကိ်ကိမ ကာခငက်မအကဲြဖတ်ထားြခငး် ိလား။ပံ ပ်ိများကအိွနလ်ငိး် စစ် ေ ကးြဖင့အ်

စားထးိဖတ် ငိသ်လား။အကျိ း ိစွာအသးံချ ငိခ်ဲ့လား။ 

 ေရွးချယရ်ာတွငစ်ေဆာငး်မေြမပံအြဖစသ်တ်မတ်ချက်ထား ပီးသင် းိအတွကအ်ေထာက်အကြဖစ်

ေသာစေဆာငး်မအသစ်များကိေရွးချယသ်လား။ 

 4. စာ ကည့်တကိ်အေထာက်အပံ့ပစည်းများ 

 စာ ကည့်တကိ်သည်ေကျာငး်ခနး်များအားလံး င့သွ်ားလာရလွယ်ကေသာေနရာတငွတ်ည် ိသလား။၎

ငး်တွငအ်သငး်အဖဲွဆငိရ်ာပွဲလမ်းသဘငမ်ျားကိညေနခငး်များ င့ပိ်တ်ရက်များတွငက်ျငး်ပ ငိရ်နြ်ပင်

ပြခံဝနး်ပါ ိသလား။ 

 စာ ကည့်တကိ်တွငသ်င် ကားေရးအတွက်အေထာကအ်ကြပ ေသာပရိေဘာဂအခငး်အကျငး် ိေသာ

သွငြ်ပင် ရိဲလ့ား။ န် ကားချက်ြပသမ၊သတငး်အချကအ်လက်ပိစတာများချတိ်ဆွထဲားမ ရိဲလ့ား။

စာ ကည့်တကိ်ကိအသဆံညံမေလ ာခ့ျရန၊◌ေ်ရဒယိီလိငး်များထတ်လင့မ်ဖမး်ယမ၌အေ ာင့အ်ယက်

ကငး်ေသာလ ပ် ငမိ်ကငး်လတွ်ေသာေကာ်ေဇာခငး်ထားမ ိရဲလ့ား။စာ ကည့်တကိ်ကိရာသဦတအေြခ

အေန င့လိ်က်၍ထနိး်ချ ပ် ငိြ်ခငး် ိရဲလ့ား။သိမ့သာစာ ကည့်တိက်ပစည်းများအပေ ကာင့ေ်ရေငွ

ေ ကာင့ပ်ျက်စးီမမ ိဘဲ ကာ ည်ခံ ငိြ်ခငး်၊ေ ရွာသမီျိ းတငွလ်ည်းပွဲများကျငး်ပ ငိေ်အာငအ်ဆငေ်ြပ

ေသာေနရာထငိခ်ငး်မျိ း ရိဲလ့ား။ 

 စာ ကည့်တကိ်တွငအ်ေထေွထလွမ်း နခ်ျကြ်ပသထားေသာေြမပံေနရာ ိလား။ပံြပငေ်ြပာြပေသာ

ေနရာ၊နည်းနာအသစ်မိတ်ဆက်တငြ်ပပွဲြပ လပ်ရနေ်နရာ၊အတနး်များအတက်ွေနရာ၊စသြဖင့ေ်နရာချ

ထားမအဆငေ်ြပရဲလ့ား။ 

 စာ ကည့်တကိ်တွငက်ွနပ်ျ တာခနး်၊ေကျာငး်သားများအတကွ်လက်ေတာပ့်များထားခနး်၊ဆရာများအ

တွက်အလပ်လပ်ရနအ်ခနး်၊များပါ သိလား။ 
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 စာ ကည့်တကိ်ကိအဆင့ြ်မင့အ်သပိံငး်ဆငိရ်ာ၊အ ပ်ပိငး်ဆငိရ်ာအတွက်နက်ေဝါခ့်ချတိ်ဆက်မ ရိဲ ့

လား။နည်းပညာဝနေ်ဆာငမ်များသည်အဆင့မ်ရီဲလ့ား။ 

 စာ ကည့်တကိ်ကအသးံဝငေ်သာ၊ေနာက်ဆးံေပ ြဖစ်ေသာအရငး်အြမစ်များ င့ခ်ျိတ်ဆက်မကထိနိး်

သမိ်းထား ငိသ်လား။ 

 5. သင် ိးများ င့ေ်ပါငး်စပ်မများ 

 စာ ကည့်တကိ်မးသည်အသငး်အဖဲွအတငွး်တက် ကေသာအဖဲွဝငြ်ဖစ်ပါသလား။ 

 စာ ကည့်တကိ်မးသည်သင် းိ နး်တမ်းေကာမ်တီအသငး်အဖဲွတွငတ်က် ကေသာအဖဲွဝငြ်ဖစ်ပါသ

လား။ 

 စာ ကည့်တကိ်မးသည်စာ ကည့်တိက်အတတ်ပညာ ငမ်ျား င့အ်သငး်အဖဲွတွငပ်ါဝငပ်က်သက်မ ရိဲ ့

လား။ 

 စာ ကည့်တကိ်အရငး်အြမစမ်ျားကိစစ်ေဆး ကည့် မ ိရဲလ့ား။ 

 စာ ကည့်တကိ် င့သ်တပညာ င့်ပ်က်သက်၍သတငး်အချက်အလက်တတ်ေြမာက်မ ရိနအ်တွကသ်

င် ကားေပးြခငး် ရိဲလ့ား။ 

 သတငး်အချက်အလက်တတေ်ြမာက်မမလြံခံ စိတ်ချရေသာအသးံြပ မ ိေအာငသ်င် ကားေပးြခငး် ိ

ရဲလ့ား။ 

 6. အရငး်အြမစအ်ေြခခံေသာသင် ကားြခငး် 

 စာ ကည့်တကိ်မးသည်ေဒသဆငိရ်ာေခါငး်ေဆာငပိ်ငး်အတွက်ြပ ာနး်စာအပ်များ င့ပ်စည်းများကိပံ့ပိ

ေပး ငိမ်သင် ကားမများကအိဆင့ြ်မင့တ်ငေ်ပးမအေထာက်အကြပ ရဲလ့ား။ 

 ဆရာများ င့အ်ပ်ချ ပ်ေရးမးများသည်စာ ကည့်တကိ်မးကလိမ်း နခ်ျက်ဒဇိီငး်ေရးဆွသဲ င့စ်စ်မန်

ေသာအကဲြဖတ်မအရငး်အြမစ်ြပ လပ်သအြဖစ် ြမင် ကလား။စာ ကည့်တကိ်ပ ဂိရမမ်ျားသည်

ေကျာငး်သားများ င့ဆ်ရာများအတွက်ေဝဖန် ငိး်ချိနတ်တ်ေသာအေတွးအေခ စွမး်ရညမ်ျားတိးတက်

ေစရနစ်ာ ကည့်တကိ်မးကပးေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ် ိလား။ 
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 ြပငလ်ွယ်ြပ လွယ် ိေသာအစအီစ ြဖင့ဆ်ရာများကိပဲြပငဆ်ငြ်ခငး်မလပ်ဘအဲပ်စများကိသင် ကားြခ

ငး်ြဖင့စ်ာ ကည့်တကိ်မးကခွင့ြ်ပ ေပးရဲလ့ား။ 

 သတငး်အချက်အလက်တတေ်ြမာက်မအတွက်စံအမတအ်ေနနဲ ့ ငး်လငး်ြမငသ်ာ မိကအိဆင့အ်ား

လးံအတွက်ေရးသားထားမ ရိဲလ့ား။ဤစံေတွကေိရာစာ ကည့်တကိ်မး င့ဆ်ရာများအတွက်အကဲြဖ

တ်ရနအ်တွကပ်းတွအဲားထတ်မေတွ ိခဲ့လား။ရလာတဲရ့လဒေ်တွကပိါဝငပ်က်သကသ်ေတွကိမ ေဝ

ေပးခဲ့ရဲလ့ား။ 

 7. သတငး်အချကအ်လက်နည်းပညာ 

စာ ကည့်တကိ်က သရ့ဲေ့ဖာက်သည် ပံမနအ်သးံြပ သများကိ များမ ကာမီက နည်းပညာအသစ ်

အဆနး်များြဖစ်ေသာ-  

 အွနလ်ငိး်စာ ကည့်တကိ်ကတ်တေလာက် င့စ်ာငားစနစ ်

 အွနလ်ငိး်စေပါငး်ကတ်တေလာက်ကသိးံ ပီးစာ ကည့်တကိ်ေပါငး်စစာငားစနစ ်

 အငတ်ာနက်ကိသးံ၍စာ ာ ငိေ်သာစနစ ်

 စာအြပည့်ပါေသာ စာနယ်ဇငး်အ နး်များ၊ စွယ်စံကျမ်းများ၊ ေြမပံစာအပ်များ၊ 

ေဝါဟာရစာရငး်များ၊အဘဓိာနမ်ျား၊ေဝါဟာရပေဒသာကျမး်များ၊စာဖတ်သများ၏အ ကံြပ ချက်များ

င့ ်yearbooksေခ  အ စ်ချ ပ်များ စသြဖင့ ်အမျိ းအစားစံလငစ်ွာ အရငး်အြမစ် ေပး ငိေ်သာစနစ ်

 အမျိ းအစားစလံငလ်ေသာပ ိဂရမ်များ၊ေဆာဖ့်ဝဲလ်များ 

 ဝီကီ၊ဘေလာမ့ျား၊ င့အ်ြခားအွနလ်ငိး်ပ ိဂရမ်များကိသင် ကားေရးအတက်ွပးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ

ေပး ငိေ်သာစနစ ်

 Desktop conferencing ေဆာဖ့်ဝဲလ်အြဖစ်သးံရနအ်ခွင့် ိြခငး် 

 ပညာေရးအတွက်သင် းိကအိေထာက်အပံ့ေပးေသာသင် ကားေရးပ ိဂရမ်များ၊ေလက့ျင့မ်၊သ ပ်ဖ

နတ်ီးြခငး်များအတွကပ် ိဂရမ်များ 

 စာ ကည့်တကိ်မးကလိအပ်ေသာစွမ်းရည်များ၊အရငး်အြမစ်များကိအသးံြပ ြခငး်နည်းကိဆရာများ

ကသိင် ကားြခငး် ိပါသလား။ 
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8. ရည် နး်စာ၊ကွနပ်ျ တာကွနရ်က်ချိတ်ဆက်ြခငး်၊ င့စ်ာ ကည့်တကိ်အချငး်ချငး်ချိတဆ်က်ငားရမး်ြခငး် 

 သင့ကိ်စာ ကည့်တကိ်မးက အကျိ း ိေသာ၊ အချနမ်ပံီ့ပိးေပးေသာ၊ ရည် နး်ဝနေ်ဆာငမ်ကေိပး ငိ ်

သလား။ 

 သငက်ေဒသတွငး်ဆငိရ်ာပံစအံစစံနစ်သိမ့ဟတ်စာ ကည့တ်ကိ်ယာယီအဖဲွအစည်း၏အဖဲွဝငလ်ား။ 

 စာ ကည့်တကိ်မးက ပးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ အစီအမံများ င့ဝ်ယ်ယေရးအစီအစ များတွင ်အြခား 

ေကျာငး်များ င့ ်ပါဝငပ်က်သက်မ ိလား။ 

 စာ ကည့်တကိ်မးက စာ ကည့်တကိ်အချငး်ချငး် ချိတ်ဆက်ငားရမ်းြခငး်စနစ်ကိသးံ၍ 

ေကျာငး်သားများ င့ဝ်နထ်မး်များ၏ ေတာငး်ဆခိျကမ်ျားကိ ြဖည့်ဆည်းေပးသလား။ 

 9. စီမံခန ့ခ်ွဲြခငး် င့် စ်စ ပနး်တိငမ်ျား 

 စာ ကည့်တကိ်ပ ိဂရမ်များသည် ကျယ်ြပန ့် ပီး ေရ ည်ပနး်တငိမ်ျား ပိါသလား။ 

 စာ ကည့်တကိ်မးက စ်စ ပနး်တိငမ်ျားကိ ချမတ်ေလ့ ိပါသလား။ 

 စာ ကည့်တကိ်မး၏အကဲြဖတ်ချက်သည် အဆပိါ စ်စ  ပနး်တိငမ်ျား ေအာငြ်မငမ်၏ 

အစိတ်အပိငး်တစ်ရပ ◌ြ်ဖစပ်ါသလား။ 

 စာ ကည့်တကိ်၏ပ ိဂရမ်များသည်စီမံချက်ေကာမ်တီများကိကယိ်စားြပ ပါသလား။ 

 10. ဘက်ဂျကသ်တ်မတ်ြခငး် 

 စာ ကည့်တကိ်ပ ိဂရမ်သည်သညဘက်ဂျက်သိမ့ဟတ်အ ိက ိအ ိအတငိး် ြပသပါသလား။ 

 စာ ကည့်တကိ်မးက ပစည်းများအတွက်၊ ကရိိယာများအတွက်၊ ေတာငး်ဆေိသာအေထာက်အပံ့များ 

အတွက ◌ြ်ပတ်သားေသာအေ ကာငး်ြပချက် ေရးသငွး်မ ပိါသလား။ 

 ဘက်ဂျက်က စာ ကည့တ်ကိ၏် ထနိး်သမိး်မ င့် ကီးထာွးမက ိေရာငြ်ပနဟ်ပ်ေစပါသလား။ 

 စာ ကည့်တကိ်မးက ငး်လငး်ြပတ်သားတိကျေသာအသးံစရိတ်များကထိနိး်သမိ်းေပးပါသလား။ 

 စာ ကည့်တကိ်မးက ခွင့ြ်ပ ချက်ေလ ာက်လာများကိ လိအပ်ချိနတွ်င ်ေရးသွငး်မ ိသလား။ 

 11. မဝါဒများ င့ဆ်ကသွ်ယေ်ရး 
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 စာ ကည့်တကိ်ဘဒအ်ဖဲွ၏မဝါဒများြဖစ်ေသာစာစရနေ်ရွးချယ်ြခငး် င့ြ်ပနလ်ည်စ းစားြခငး်များသ

ည်ေခာတ်မီ ပီးအကျိ းသက်ေရာက်မ ိပါသလား။ 

 ေဒသတွငး် CIPA complaint safe င့ ် အသးံြပ မဝါဒက ိ  အငတ်ာနက် င့ ်        

နည်းပညာအသးံြပ မအတွက်အသးံြပ ပါသလား။ 

 စာ ကည့်တကိ်မးက မပိငခ်ငွ့ဥ်ပေဒများအတွက် စကားြပနအ်ြဖစ် ဝနေ်ဆာငမ်ြပ ေပးပါသလား။ 

 စာ ကည့်တကိ်မးသည် ပနး်တိင် င့ ်ဝနေ်ဆာငမ်အ ကားတွင ်ဆက်သွယ်ေရး ပ ိဂရမအ်ြဖစ်ေဆာင ်

ရွက်ေပးပါသလား။ 

 12. အကဲြဖတ်ြခငး် 

 စာ ကည့်တကိ်မးကပနး်တိင် င့ရ်ည်မနး်ချက်များကိဆးံြဖတ်ချက်ချ ပီးအစီရငခ်ံစာတငပ်ါသလား။ 

 စာ ကည့်တကိ် င့န်ည်းပညာ ပ ိဂရမအ်စြပ ချက်များ အားလးံတွင ် အကဲြဖတ်ြခငး် 

အစိတ်အပိငး်များအြဖစ်ပါဝငပ်ါသလား။ 

 ေဒသဆငိရ်ာအဖွဲက စာ ကည့်တကိ် ပ ဂိရမ်များကိ ◌ြပငပ်အသငး်အဖဲွများ 

သးံ၍ စ်စ အကြဲဖတ်ပါသလား။ 

 ပညာရပ်ဆငိရ်ာသေတသနမးများက ဦးစးီြပ လပ်ေသာ ဘာသာရပ် 

ဆငိရ်ာသင် ကားမများတွငပ်ါဝငရ်နေ်တာငး်ဆလိ ငစ်ာ ကည့်တိက်မးကေရာ ပါဝငေ်လ့ ိပါသလား။  
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