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မိ တ်ဆက်

ြမန်မာ ုိင်ငံတွင် အေြခခံ ပညာေရးက
အေကာင် အထည်

ေဖာ် လ က် ှ ိ ပီ း

ကို ပညာေရး၀န် ကီးဌာနမှ ဦးေဆာင် ကာ

ေဝးလံ ေခါင်းပါး ပီ းေငွေ ကးမြပည့်စံုေသာ

မိ သားစု များမှ ကေလးငယ် များအတွက် တန်းတူ အခွ င့်အေရးြဖင့် ပညာသင်
ကားခွ င့်ရ ှ ိ ေစရန်

ဘု နး် ေတာ် ကီးသင် ပညာေရးေကျာင်းများသည် လည်း

တစ် ဖက် တစ် လမ် းမှ ကူ ညီအားြဖည့်ေပးလ က် ှ ိ သည် ။ ြမန်မာ ုိင်ငံ၏ လက် ှ ိ

အေြခခံ ပညာေရးစနစ် ကို မူ လတန်း (အသက် ၆ ှစ် မှ ၉ ှစ်ထိ)၊ အလယ် တန်း

(အသက် ၁၀ ှစ် မှ ၁၄ ှစ်ထိ) ှင့် အထက် တန်း (အသက် ၁၅ ှစ်မှ ၁၆ ှစ်ထိ)ဟူ၍
အဆင့်(၃)ဆင့်ခဲွ ကာ

သတ် မှတ် ုိင်သည် ။

မူ လတန်းအဆင့်၌

အသက်

(၆-၁၀) ှစ်အရွ ယ် ကေလးသူ ငယ် (၈၁)ရာခို င် ှ န်း တက် ေရာက် ပီ း အသက်
(၁၀-၁၉) ှစ် အရွ ယ် တွင် ေကျာင်းထွ က် ှ န်းများကာ ၂၀၁၄ ခု ှစ်

ုိင်ငံလံးု

ဆို င်ရာသန်းေခါင် စာရင်းအရ အသက် (၁၇) ှစ်တွင် ေကျာင်းတက် ှ န်းမှာ (၃၀)
ရာခို င် ှ န်းခနသ
် ့ ိ ကျဆင်းခဲ့ သည် ။
UNICEF

၏

၂၀၁၅ခု ှစ်

ကေလး(၅)ေယာက် တွင်

စစ် တမ် းေကာက် ယူချက် အရ

(၁)ေယာက်

ှ န်းမှာ

ြမန်မာ ုိင်ငံ ှ ိ

မိ သားစု စား၀တ် ေနေရး

အကျပ် အတည်းများေ ကာင့် ေကျာင်းထွ က်ကာ အလုပ်လုပ် ကရသည့်အတွက်
ပညာသင် ကားခွ င့်

ဆံုး ံးေနရသည် ကိုေတ ှ ိ ရသည် ။

ဝန်ေဆာင် မအရည် အေသွးများအားနည်းြခင်း
အကနအ
် ့ သတ် ှ ိ ြခင်း၊
တိ သည် လည်း
အြဖစ်

ှင့်

ထိ ြပင်

ဆီ ေလျာ် ကိုက်ညီမ

အေြခခံ အေဆာက် အအံ ုများမြပည့်စံုြခင်း

ြမန်မာ ုိင်ငံပညာေရးအတွက်ယေနအချ
့
ိန်ထိ

ှ ိ ေနပါသည် ။ ထို ေ ကာင့် အြခားေသာ

ကျန်ေနခဲ့ ပီ ြဖစ် ေသာ ပညာေရးက
စားေပးြပ ြပင် ေဆာင် ရွက် ခဲ့ရာ
စက် တင် ဘာလတွင်

ုိင်ငံ့ဘ

ပညာေရး

စသည်

စိ နေ
် ခ မတစ် ရပ်

ုိင်ငံများထက် များစွာေနာက် ကျ

ကို ယခင် NLDအစိုးရလက် ထက် တွင် ဦး

ပညာေရးအသံုးစရိ တ်မှာ

၂၀၂၀ခု ှစ်

ာ၏ (၈.၄)ရာခို င် ှ န်းအထိ သံုးစွဲ လာ ုိင်ခဲ့သည် ။

သိ ေသာ် လည်း ြမန်မာ့ပညာေရးတိးု တက် မ လမ် းစေပ ေရာက် ကာမှ ၂၀၂၁ ခု ှစ်၊

ေဖာ် ေဖာ် ဝါရီ လ (၁)ရက် ေန တွ
့ င် တေကျာ့ြပန်စစ် အာဏာသိ မ်းမြဖစ် စဥ် ေ ကာင့်
ပညာေရးတွင်သာမက
သည် ။

ုိင်ငံ၏က

အသီးသီး၌

တိးု တက် မ

ဆု တ်ယုတ်ခဲ့ရ
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ပညာေရးသည် ုိင်ငံတစ် ုိင်ငံ၏ ချမ် းသာ ကယ်၀မ ှင့်ေခတ် မီ
တိုးတက် မတိ အတွက် ကိ တင်လုိအပ် ချက် လည်းြဖစ် သည်။
တပ် မေတာ် မှအာဏာသိ မ်း ပီ းေနာက် ပိုင်းတွင်
ပညာေရးဝန်ထမ် း

များအပါအဝင်

ုိင်ငံတစ် ဝန်းဆ ထု တ်ေဖာ် မများ၊

ုိင်ငံ့ဝန်ထမ် းများ၏

အာဏာဖီ ဆန်ေသာ

အ ကမ် းမဖက် လပ် ှ ားမများ (Civil Disobedience Movement)
မ ငိ မ်မသက် မများလည်း ြဖစ် ေပ ခဲ့ ပါသည် ။
ထိ ြပင်

ှင့် ြပည် တွင်း

စစ် အာဏာသိ မ်းမကို

ဆနက
် ့ ျင် သည့်အေနြဖင့်

ုိင်ငံေတာ်

စီ မံအုပ်ချ ပ် ေရးေကာင် စီမှ ဖွ င့်လှစ်
ေသာ

တကသို လ်၊

အေြခခံ ပညာ

ေကာလိ ပ် ှင့်

ေကျာင်းများတွင်

သင် ကားသင် ယူမမြပ ကရန်

ဲ့
“ေကျာင်းမတက် နေကျာင်
းပျက် ”
ဟူေသာ

လံ ေဆာ် မများလည်း

ြပည် သူလူထုအ ကား
ပါသည် ။

ပျ ံ ှ ံလာခဲ့

.CDMတွင်ပါ၀င် လပ် ှ ား ကေသာ

ဆရာ၊ဆရာမများကို

ပု ဒ်မ၅၀၅(က)ြဖင့်

စွဲ ချက် တင် အကျပ် ကိုင်ကာ အလုပ်ြပန်၀င် ရန် ေစခို င်းမများ ှ ိ ခဲ့ ပီ း ဆရာ၊ဆရာမ
(၁၂၅,၀၀၀)ေကျာ်
များအဖဲ ချ ပ် ၏

တာ၀န်မှရပ် ဆိုင်းခံ ရသည် ဟု

ထု တ်ြပန်ချက် အရသိ ရသည် ။

ြမန်မာ ုိင်ငံလံးု ဆို င်ရာဆရာ
ယခင် ကတည်းကပင်

ြမန်မာ ုိင်ငံ၌ ဆရာ ှင့်ေကျာင်းသားအချ ိ းမညီ မ မ ှ ိ ေန ပီ း ယခု လိုအေြခအေန
များေ ကာင့် အရည် အချင်းြပည့်မီေသာ ဆရာအေရအတွက် အကနအ
် ့ သတ် ှ ိ

လာြခင်းသည် အနာဂတ် ြမန်မာ့ပညာေရးအတွက် ကီးမားေသာစိ နေ
် ခ မ တစ် ရပ်
ြဖစ် လာ ုိင်ေပသည် ။

//02

ထိ ြပင်

ုိင်ငံေရးမ ငိ မ်မသက် မများ ကားမှ

ုိင်ငံေတာ် စီမံအုပ်ချ ပ် ေရးေကာင် စီ

သည် ဇွ နလ
် (၁)ရက် ေန တွ
့ င် အေြခခံ ပညာေကျာင်းများအားလံးု ကို ြပန်လည် ဖွင့်
လှ စ်ခဲ့ေသာ် လည်း

ြမန်မာ ုိင်ငံ ှ ိ

ေကျာင်းသားဦးေရ၏

ေလးပံု တစ် ပံုခနသ
့် ာ

ေကျာင်းအပ် ှံခဲ့သည် ဟုသိရသည် ။ အချ ိ ေသာေဒသများ၌ ကာလ ှ ည် ြဖစ် ပွား
လျက် ှ ိ ေနေသာ ပဋိ ပကများ

ှင့် စစ် ပဲွ များအ ကား “ေကျာင်းမှ နမ
် ှ နတ
် က် ၊ စာမ

ခက် ” ဟုမဆို ထားဘိ ၊ လံုြခံ ေရးအတွက် ေနရပ် ပင် စွန ် ခွ့ ာထွ က်ေြပးေန ကရေသာ
ပညာသင် ခွင့် လက် လတ် ဆံုး ှ ံ းေနရသည့် ကေလးဦးေရမှာ ေနစဥ်
့ တိးု ပွားလျက်
ှ ိ ေနသည် ။

ပဋိ ပကများ

ပညာေရး

ေ ကာင့်ေနအိ မ်

အားနည်းြခင်း

တိ မ်းေ ှ ာင် ရ

အရည် အေသွး

စွ န ် ခွ့ ာ
ြခင်း

ပညာေရးအတွက်
အဓိ က

အတားအဆီ းများ

ဆင်းရဲ မဲွ ေတြခင်း

Iအထက် ေဖာ် ြပပါအေြခအေနများအပါအဝင်
ကူးစက် မ ှ န်းမှာလည်း ဆက် လက် ြဖစ် ေပ
ေကျာင်းသူ /သားများ
ေပ

လာခဲ့ ပါသည် ။

ကို ဗစ် (၁၉)ကမာ့ကပ် ေရာဂါ

ေနြခင်းတိ ေ ကာင့် အေြခခံ ပညာ

ပညာဆက် လက် သင် ကားေရးတွင်

အခက် အခဲ များြဖစ်

ထို ကဲ့သိ ြဖစ် ေပ လ က် ှ ိ ေသာအေြခအေနများေ ကာင့်

ေကျာင်းသူ /သားများ၏ ပညာသင် ယူမကို တစ် ဖက် တစ် လမ် းမှ ြဖည့်ဆည်းေပး
ုိင်ရန်အတွက် အစိုးရမဟုတ်ေသာ အခမဲ့ အေြခခံ ပညာေရးအဖဲ အစည်းများစွာ

အွနလ
် ိုင်းပလက် ေဖာင်းများတွင် ေပ ေပါက် လာခဲ့ ပါသည် ။
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NUG ၏စီ စဥ် ေဆာင် ရွက် မ အေြခအေန

လက် ှ ိ ြဖစ် ေပ ေနေသာ အေြခအေနအရပ် ရပ် ေ ကာင့် အေြခခံ ပညာေကျာင်းသူ /
သားများ၏ ပညာေရး မရပ် တနေ
် ့ စရန်အလိ ငာှ အမျ ိ းသားညီ
(National Unity Government – NUG) မှ

ွတ်ေရးအစိုးရ

ကားကာလေနအိ မ်အေြခြပ

ပညာသင် ကားေရး (Home-based learning)အစီ အစဥ် ကိုမိတ်ဆက် ခဲ့ပါသည် ။

အဆို ပါ ကားကာလေနအိ မ်အေြခြပ ပညာသင် ကားေရးဆို သည် မှာ ေကျာင်းသူ /
သားများကို ကျက် ေြဖစနစ် ြဖင့် အတန်းတင် ေပးြခင်းမျ ိ းမဟုတ်ဘဲ အေရးေပ
ကာလအေြခအေနအတွင်း မိ မိတိ၏ေနအိ မ်တွင် ပညာဆက် လက် သင် ယူ

ုိင်ခွင့်

ရ ှ ိ ေစရန် ှင့် ေကျာင်းများြပန်လည် ဖွင့်လှစ်သည့်အခါ အေထာက် အကူ ရ ုိင်ေစ
ရန်

ရည် ရွယ် ပါသည် ။

မိ မိတိ၏သက် ဆိုင်ရာအတန်းအလိုက်၊

အလိုက် ု ပ် သံသင် ခန်းစာများကို

ပညာေရးဝန် ကီးဌာန၏

ဘာသာရပ်

Moodle

ပလက် ေဖာင်းေပ တွင်အခေ ကးေငွေပးရန်မလိုဘဲ လွယ်ကူစွာ ဝင် ေရာက် ကည့်
ုိင်၊ကူးယူ ုိင်၊ေလ့လာ ုိင်မည်

ြဖစ် ပါသည် ။

ထို သင် ခန်းစာ ု ပ် သံဖိုင်များကို

Moodle သိ ဝင် ေရာက် ရန်မလိုဘဲ အတန်းလိုက် ေဖ့ ဘုတ်စာမျက် ှာ များမှ လည်း
လွယ်လွယ်ကူကူ

ကည့်

ုိင်မည် ြဖစ် ပါသည် ။ သင် ကားေရး

ု ပ် သံဖိုင်များ၊

သင် ခန်းစာများပါဝင် ေသာ package file များကို အင် တာနက် မရ ှ ိ ေသာေဒသ

များသိ file transfer ပံု စံြဖင့် ကူးယူ ြဖနခ
် ့ ျ ီေပး ုိင်မည် ြဖစ် ပါသည် ။ အင် တာနက်

မရ ှ ိ ေသာေဒသများသိ offline ပံု စံြဖင့် ေရဒီ ယိုအစီ အစဥ် များ၊ ဒီ ဗီဒီအေခွ များ၊
မမ် မိုရီစတစ် များ၊ ဖု နး် ှင့် တက် ဘလက် အပလီ ေကး ှ င်း apk file၊ ပံု ှိပ်စာအုပ်

စသည် ပံုစံအမျ ိ းမျ ိ းြဖင့် ေကျာင်းသားြပည် သူလက် သိ ေရာက် ှ ိ ရန်အတွက် စီ စ
ဥ် ေဆာက် ရွက် ေနပါသည် ။

(KG,G1,G2,G3,G4,G6,G7,G10) ှင့်
တကသို လ်ဝင် တန်း

သင် ု ိ းေဟာင်း)

သင် ု ိ းေဟာင်း

အတန်းသင် ု ိ းသစ်

(G7,G9,G11

များကို အိမ်တွင်းသင် ကားေရး ှင့်

လိုက်ဖက် မည့်ပံုစံအြဖစ် သင် ကားေရး ရည် ရွယ် ချက် များ (learning goals)ြပ

ည့်မီေရးကို အဓိ ကထားကာ ြပ လုပ်ထားေသာ သင် ခန်းစာများကို သင် ယူ ုိင်
မည် ြဖစ် သည် ။ တရက် လ င် ပျမ် းမ (၁)နာရီ မှ (၃)နာရီ ခန ် ့ အာ ု ံ စို က် ေလ့လာ
သင် ယူ ုိင်လ င် လံုေလာက် မ ှ ိ ုိင် ပီ း အဖန်ဖန်အထပ် ထပ် ေလ့လာသင် ယူြခင်း
ြဖင့် က မ် းကျင် ပိုင် ုိင်မ ပို မိုရ ှ ိ ေစမည် ြဖစ် ပါသည် ။
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Source: NUG’s Ministry of Education website

အြခားအဖဲ အစည်းများ၏စီ စဥ် ေဆာင် ရွက် မ အေြခအေန
အေြခခံ ပညာေကျာင်းသူ /သားများအတွက် အွနလ
် ိုင်းမှ တစ် ဆင့် အခမဲ့ သင် ကား

ေပးေနေသာ အဖဲ အစည်း များစွာအနက် မှ(၃)ခု ကို ထု တ် ုတ်တင် ြပလိုပါသည် ။
၎င်းတိ မှာ Zee Kwat Academy၊ Free Online Educational Institution
ှင့် Youth to Leaders Free Online Education တိ ြဖစ်

Myanmar(FOEIM)
ကပါသည် ။

Grade-12

ေဖာ် ြပပါ

အဖဲ အစည်းများသည်

ေကျာင်းသူ /သားများကို

ယခု လက် ှ ိ ၌

Grade-1

သင် ကားေပးေနပါသည် ။

မှ

တကသို လ်

ေကျာင်းသား၊လူငယ် များကို လုပ်ငန်းအေတအ ကံ ြမင့်တင် ေစလိုေသာအားြဖင့်
အဓိ ကအများဆံုး
လူငယ်

ေခ ယူ လျက် ှ ိ ပီ း

၂,၀၀၀ခနမ
့်ှ

ေစတနာ့၀န်ထမ် းဆရာ၊ဆရာမများ ှင့်

ကူ ညီပါ၀င် ပညာဒါနေပးလျက် ှ ိ သည် ။

အဆို ပါအဖဲ

အစည်း တခု ချင်းစီ အေနြဖင့် Zee Kwat Academy သည် ေကျာင် သူ/သား
(၄၀၀)ခန၊် ့ Free Online Educational Institution Myanmar သည် ေကျာင်းသူ /
သား (၁၉,၀၀၀)ခန ် ့ ှင့် Youth to Leaders Academy သည် ေကျာင်းသူ /သား
(၂၅၀)ခနက
် ့ ို သင် ကားေပးေနပါသည် ။
Free basic educational
organizations
Zee Kwat Academy
Free Online Educational
Institution Myanmar (FOEIM)
Youth to Leaders Academy

Estimated number of
students
About 400
About 19,000
About 250
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အွနလ
် ိုင်းပလက် ေဖာင်းများမှ တစ် ဆင့် အဓိ ကထားသင် ကားေပးေနသည့် အဖဲ

အစည်းများြဖစ် သည့် အားေလျာ် စွာ လူသံုးများေသာ Zoom၊ Viber၊ Google
Meet

ှင့် Google Classroom စသည့်ပလက် ေဖာင်းများကို အသံုးြပ က

သည် ။ Zoom

ှင့် Google Meet တိ ကို စာသင် ကားရာတွင်အသံုးြပ ပီ း

ေကျာင်းသူ /သားများမှ
ဖလှ ယ်ြခင်း၊

အိ မ်စာများထပ် ြခင်း၊

ဆရာ/မများ ှင့်ဆက် သွယ်ြခင်း၊

သတင်းအချက် အလက် များ

သင် ခန်းစာ ှင့်

ေမးြမန်းြခင်း စသည် တိအတွက်ကိုမူ Google Classroom
အဓိ ကထား

အသံုးြပ ကသည် ။

အစိုးရ၏အေြခခံ ပညာေရး သင် ု ိ း

ပတ် သတ် ၍

ှင့် Viber တိ ကို

အဆို ပါအဖဲ အစည်းများအေနြဖင့်

န်းတမ် းများကို သာ အဓိ ကထား၍အသံုးြပ

သင် ကားေပးကာ သင် ကားချ ိန်မှာ တနလာေနမှ့ ေသာ ကာေနအထိ
့
တပတ် လ င်

(၅)ရက် ခန ် ့ ှ ိ ပီ း တရက် လ င် အနည်းဆံုးအတန်းချ ိန်(၄) ကိ မ် ှ ိ ပါသည် ။ ပံု မှနစ
် ာ

သင် ကားချ ိန်များအြပင် စေန တနဂေ ွအားလပ် ရက် များတွင် Music Club၊
Debate Club၊ English Club

ှင့် Science & Technology Club စသည့်

Extra-Curricular Activities များကို လည်း ေကျာင်းသူ /သားများအတွက် စီ စဥ်
ေပးထားသည် ကို ေတ ှ ိ ရပါသည် ။

Source: Zee Kwat Academy’s Facebook page
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အခက် အခဲ များ ှင့် စိ နေ
် ခ မများ
သင် ကားသင် ယူမြပ ရာတွင် အွနလ
် ိုင်းပလက် ေဖာင်းများကို သာ အသံုးြပ သည့်

အတွက် ေကျာင်းသူ /သားများ အေန ှင့် ကွ နပ
် ျ တာ၊ စမတ် ဖုနး် ၊ တက် ပလက်
တခု ခုကိုအသံုးြပ ဖိ လိုအပ် ပါသည် ။ ထိ အြပင် အင် တာနက် လိုင်း ေကာင်းမွ နမ
် ှိ
ြခင်း၊

လ ပ် စစ် မီးရ ှ ိ ြခင်း

လိုအပ် ပါသည် ။

သင် ကား

စသည့်အေြခခံ လိုအပ် ချက် များလည်း
သင် ယူမထိ ေရာက် ရန်အလိ ငာှ

ြပည့်စံုဖိ

သက် ဆိုင်ရာအွန ်

လိုင်းပလက် ေဖာင်းများ ှင့်လည်း အက မ် းတဝင် ှ ိ ရန် လိုအပ် ပါသည် ။ သိ မှသာ
ေကျာင်းသူ /သားများအေန ှင့် ထိ ထိေရာက် ေရာက် သင် ယူမြပ လုပ် ုိင်မှာ ြဖစ်
ပါသည် ။

အွနလ
် ိုင်းမှ တစ် ဆင့်

သင် ယူရသည့်အတွက်

က မ် းဝင် ေသာေကျာင်းသူ /သားများမှာမူ

အခက် အခဲ

နည်းပညာ ှင့်ရင်း ှးီ

တစ် စံုတစ် ရာမ ှ ိ ုိင်

ေသာ် လည်း ငယ် ရွယ် ပီ းနည်းပညာ ှင့်မရင်း ှးီ ေသာေကျာင်းသူ /များအတွက်မှာ
မူ စာသင် ကားေနချ ိန်အတွင်း မိ ဘ (သိ ) နားလည် တတ် က မ် းသူ အ ကီးအကဲ

တစ် ဦးဦး၏ ပါဝင် ကူညီလုပ်ေဆာင် ေပးမှ သာ အဆင် ေြပ ုိင်မည် ြဖစ် ပါသည် ။
ေတ ှ ိ ချက်များ
သင် တန်းတက် ေရာက် ကသည့်ေကျာင်းသူ /သားမှာ အေြခခံ လိုအပ် ချက် များ
ြပည့်မီသည့်

ေကျာင်းသူ /သားများ

အများဆံုးြဖစ် ပီ း

နည်းပညာ ှင့်

အလှ မ်းေဝး ပီ း အေြခခံ လိုအပ် ချက် များမြပည့်စံုေသာ ေကျာင်းသူ /သားများ
အတွက်မှာမူ အလှ မ်းေဝးေနဆဲ ြဖစ် ပါသည် ။

အခမဲ့ သင် ကားေပးေနေသာအဖဲ အစည်းများမှာလည်း အေြခခံ လိုအပ် ချက်
များရ ှ ိ ုိင်မ၊

ဆရာအင် အား၊

နည်းပညာပို င်းဆို င်ရာေငွေ ကးသံုးစွဲ ုိင်မ

အေြခအေန စသည် တိ အေပ မူ တည် ပီ း သင် ကားေပး ုိင်ေသာ ေကျာင်းသူ /
သားအေရအတွက်မှာလည်း အကနအ
် ့ သတ် ှ ိ ုိင်ပါသည် ။
ထိ အြပင်

ုိင်ငံတကာတွင် ကို ဗစ် (၁၉)အေြခအေနေအာက် တွင် အစိုးရ

အပို င်းမှ ဦးေဆာင် ဦးရွ က် ြပ ၍ သင် ယူမြပ လုပ် ကသည့်အတွက် ပို မိုထိ

ေရာက် ေကာင်းမွ န၍
်
များစွာလမ် းြခံ ုိင်ေသာ် လည်း ြမန်မာ ုိင်ငံ၌မူ ြပင်
ပလူမအဖဲ အစည်းများမှ

ဦးေဆာင် ရသည့်အတွက်

အခက် အခဲ များလည်း ှ ိ ုိင်ပါသည် ။

မည် သိပင် ဆိုေစကာမူ
များသည်

လိုအပ် ချက် များ ှင့်

အဆို ပါအခမဲ့ သင် ကားေပးေနေသာ

အေြခခံ ပညာေကျာင်းသူ /သားများအတွက်

အဖဲ အစည်း

စဥ် ဆက် မြပတ်

ပညာသင် ယူမြဖစ် စဥ် တွင် တေတာင့်တေနရာမှ ပံ့ ပိုးကူ ညီေပးေသာ အဖဲ အစည်း
များြဖစ် ေ ကာင်း ေလ့လာေတ ှ ိ ရပါသည် ။
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