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ြမနမ်ာ�ိုင်ငံတွင် အေြခခံပညာေရးက�ကုိ ပညာေရး၀န�်ကီးဌာနမှဦးေဆာင်ကာ
အေကာင်အထည် ေဖာ်လ�က်�ိှ�ပီး ေဝးလံေခါင်းပါး�ပီးေငွေ�ကးမြပည့်စုံေသာ
မိသားစုများမှ ကေလးငယ်များအတွက် တနး်တူ အခွင့်အေရးြဖင့် ပညာသင်
�ကားခွင့်ရ�ိှေစရန ် ဘုနး်ေတာ်�ကီးသင်ပညာေရးေကျာင်းများသည်လည်း
တစ်ဖက် တစ်လမ်းမှ ကူညီအားြဖည့်ေပးလ�က်�ိှသည်။ ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၏ လက်�ိှ
အေြခခံပညာေရးစနစ်ကုိ မူလတနး် (အသက်၆�ှစ် မှ ၉�ှစ်ထိ)၊ အလယ်တနး်
(အသက်၁၀�ှစ် မှ၁၄�ှစ်ထိ) �ှင့် အထက်တနး် (အသက်၁၅�ှစ်မှ ၁၆�ှစ်ထိ)ဟူ၍
အဆင့်(၃)ဆင့်ခဲွကာ သတ်မှတ်�ိုင်သည်။ မူလတနး်အဆင့်၌ အသက်
(၆-၁၀)�ှစ်အရွယ် ကေလးသူငယ် (၈၁)ရာခုိင်�ှ�နး် တက်ေရာက်�ပီး အသက်
(၁၀-၁၉)�ှစ် အရွယ်တွင် ေကျာင်းထွက်�ှ�နး်များကာ ၂၀၁၄ ခု�ှစ် �ိုင်ငံလံးု
ဆုိင်ရာသနး်ေခါင်စာရင်းအရ အသက် (၁၇)�ှစ်တွင် ေကျာင်းတက်�ှ�နး်မှာ (၃၀)

ရာခုိင်�ှ�နး်ခန ့သိ်�  ကျဆင်းခ့ဲသည်။
UNICEF ၏ ၂၀၁၅ခု�ှစ် စစ်တမ်းေကာက်ယူချက်အရ ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ�ိှ
ကေလး(၅)ေယာက်တွင် (၁)ေယာက် �ှ�နး်မှာ မိသားစုစား၀တ်ေနေရး
အကျပ်အတည်းများေ�ကာင့် ေကျာင်းထွက်ကာ အလုပ်လုပ်�ကရသည့်အတွက်
ပညာသင်�ကားခွင့် ဆုံး���ံးေနရသည်ကုိေတ��ိှရသည်။ ထိ� �ြပင် ပညာေရး
ဝနေ်ဆာင်မ�အရည်အေသွးများအားနည်းြခင်း �ှင့် ဆီေလျာ်ကုိက်ညီမ�
အကန ့အ်သတ်�ိှြခင်း၊ အေြခခံအေဆာက်အအံုများမြပည့်စုံြခင်း စသည်
တိ�သည်လည်း ြမနမ်ာ�ိုင်ငံပညာေရးအတွက်ယေနအ့ချနိထိ် စိနေ်ခ�မ�တစ်ရပ်
အြဖစ် �ိှေနပါသည်။ ထုိေ�ကာင့် အြခားေသာ �ိုင်ငံများထက် များစွာေနာက်ကျ
ကျနေ်နခ့ဲ�ပီြဖစ်ေသာ ပညာေရးက�ကုိ ယခင်NLDအစုိးရလက်ထက်တွင် ဦး
စားေပးြပ�ြပင်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ ပညာေရးအသုံးစရိတ်မှာ ၂၀၂၀ခု�ှစ်
စက်တင်ဘာလတွင် �ိုင်ငံ့ဘ�ာ၏ (၈.၄)ရာခုိင်�ှ�နး်အထိ သုံးစဲွလာ�ိုင်ခ့ဲသည်။
သိ� ေသာ်လည်း ြမနမ်ာ့ပညာေရးတိးုတက်မ� လမ်းစေပ�ေရာက်ကာမှ ၂၀၂၁ ခု�ှစ်၊
ေဖာ်ေဖာ်ဝါရီလ (၁)ရက်ေန ့�တွင် တေကျာ့ြပနစ်စ်အာဏာသိမ်းမ�ြဖစ်စဥ်ေ�ကာင့်
ပညာေရးတွင်သာမက �ိုင်ငံ၏က�အသီးသီး၌ တိးုတက်မ� ဆုတ်ယုတ်ခ့ဲရ
သည်။

မိတ်ဆက်
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ထိ� �ြပင် စစ်အာဏာသိမ်းမ�ကုိ
ဆန ့က်ျင်သည့်အေနြဖင့် �ိုင်ငံေတာ်
စီမံအုပ်ချ�ပ်ေရးေကာင်စီမှ ဖွင့်လှစ်
ေသာ တက� သုိလ်၊ ေကာလိပ်�ှင့်
အေြခခံပညာ ေကျာင်းများတွင်
သင်�ကားသင်ယူမ�မြပ��ကရန်
“ေကျာင်းမတက်နဲေ့ကျာင်းပျက်”

ဟူေသာ လ�ံေဆာ်မ�များလည်း
ြပည်သူလူထုအ�ကား ပျ�ှံ�ံလာခ့ဲ
ပါသည်။
.
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   ပညာေရးသည ်�ုိင်ငံတစ်�ုိင်ငံ၏ ချမ်းသာ�ကယ်၀မ��ှင့်ေခတ်မီ
တုိးတက်မ�တိ�အတွက် �ကိ�တင်လုိအပ်ချက်လညး်ြဖစ်သည။်

 
 

တပ်မေတာ်မှအာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်ပုိင်းတွင် �ိုင်ငံတစ်ဝနး်ဆ��ထုတ်ေဖာ်မ�များ၊
ပညာေရးဝနထ်မ်း များအပါအဝင် �ိုင်ငံ့ဝနထ်မ်းများ၏ အာဏာဖီဆနေ်သာ
အ�ကမ်းမဖက်လ�ပ်�ှားမ�များ (Civil Disobedience Movement) �ှင့် ြပည်တွင်း
မ�ငိမ်မသက်မ�များလည်း ြဖစ်ေပ�ခ့ဲပါသည်။ 

CDMတွင်ပါ၀င်လ�ပ်�ှား�ကေသာ ဆရာ၊ဆရာမများကုိ ပုဒ်မ၅၀၅(က)ြဖင့်
စဲွချက်တင်အကျပ်ကုိင်ကာ အလုပ်ြပန၀်င်ရန ်ေစခုိင်းမ�များ�ိှခ့ဲ�ပီး ဆရာ၊ဆရာမ
(၁၂၅,၀၀၀)ေကျာ် တာ၀နမှ်ရပ်ဆုိင်းခံရသည်ဟု ြမနမ်ာ�ိုင်ငံလံးုဆုိင်ရာဆရာ
များအဖ�ဲချ�ပ်၏ ထုတ်ြပနခ်ျက်အရသိရသည်။ ယခင်ကတည်းကပင်
ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၌ ဆရာ�ှင့်ေကျာင်းသားအချ�ိးမညီမ�မ��ိှေန�ပီး ယခုလိုအေြခအေန
များေ�ကာင့် အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ ဆရာအေရအတွက် အကန ့အ်သတ်�ိှ
လာြခင်းသည် အနာဂတ်ြမနမ်ာ့ပညာေရးအတွက် �ကီးမားေသာစိနေ်ခ�မ� တစ်ရပ်
ြဖစ်လာ�ိုင်ေပသည်။ 



ထိ� �ြပင် �ိုင်ငံေရးမ�ငိမ်မသက်မ�များ�ကားမှ �ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချ�ပ်ေရးေကာင်စီ
သည် ဇွနလ်(၁)ရက်ေန ့�တွင် အေြခခံပညာေကျာင်းများအားလံးုကုိ ြပနလ်ည်ဖွင့်
လှစ်ခ့ဲေသာ်လည်း ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ�ိှ ေကျာင်းသားဦးေရ၏ ေလးပုံတစ်ပုံခန ့သ်ာ
ေကျာင်းအပ်�ှံခ့ဲသည်ဟုသိရသည်။ အချ�ိေသာေဒသများ၌ ကာလ�ှည်ြဖစ်ပွား
လျက်�ိှေနေသာ ပဋိပက�များ �ှင့် စစ်ပဲွများအ�ကား “ေကျာင်းမှနမှ်နတ်က်၊ စာမ
ခက်” ဟုမဆုိထားဘိ၊ လံုြခံ�ေရးအတွက် ေနရပ်ပင်စွန ့�်ခွာထွက်ေြပးေန�ကရေသာ
ပညာသင်ခွင့် လက်လ�တ်ဆုံး�ံှးေနရသည့် ကေလးဦးေရမှာ ေနစ့ဥ် တိးုပွားလျက်
�ိှေနသည်။ 
 

Iအထက်ေဖာ်ြပပါအေြခအေနများအပါအဝင် ကုိဗစ်(၁၉)ကမ�ာ့ကပ်ေရာဂါ
ကူးစက်မ��ှ�နး်မှာလည်း ဆက်လက်ြဖစ်ေပ� ေနြခင်းတိ� ေ�ကာင့် အေြခခံပညာ
ေကျာင်းသူ/သားများ ပညာဆက်လက်သင်�ကားေရးတွင် အခက်အခဲများြဖစ်
ေပ� လာခ့ဲပါသည်။ ထုိက့ဲသိ� �ြဖစ်ေပ�လ�က်�ိှေသာအေြခအေနများေ�ကာင့်
ေကျာင်းသူ/သားများ၏ ပညာသင်ယူမ�ကုိ တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ြဖည့်ဆည်းေပး
�ိုင်ရနအ်တွက် အစုိးရမဟုတ်ေသာ အခမ့ဲအေြခခံပညာေရးအဖ�ဲအစည်းများစွာ
အွနလိ်ုင်းပလက်ေဖာင်းများတွင် ေပ�ေပါက်လာခ့ဲပါသည်။ 
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ပညာေရး
အရည်အေသွး
အားနည်းြခင်း

ပဋိပက�များ
ေ�ကာင့်ေနအိမ်
စွန ့�်ခွာ

တိမ်းေ�ှာင်ရ
ြခင်း

ပညာေရးအတွက်
အဓိက

အတားအဆီးများ

ဆင်းရဲမဲွေတြခင်း



လက်�ိှြဖစ်ေပ�ေနေသာ အေြခအေနအရပ်ရပ်ေ�ကာင့် အေြခခံပညာေကျာင်းသူ/
သားများ၏ ပညာေရး မရပ်တန ့ေ်စရနအ်လိ� ငာှ အမျ�ိးသားညီ�ွတ်ေရးအစုိးရ
(National Unity Government – NUG) မှ �ကားကာလေနအိမ်အေြခြပ�
ပညာသင်�ကားေရး (Home-based learning)အစီအစဥ်ကုိမိတ်ဆက်ခ့ဲပါသည်။
အဆုိပါ �ကားကာလေနအိမ်အေြခြပ�ပညာသင်�ကားေရးဆုိသည်မှာ ေကျာင်းသူ/
သားများကုိ ကျက်ေြဖစနစ်ြဖင့် အတနး်တင် ေပးြခင်းမျ�ိးမဟုတ်ဘဲ အေရးေပ�
ကာလအေြခအေနအတွင်း မိမိတိ�၏ေနအိမ်တွင် ပညာဆက်လက်သင်ယူ �ိုင်ခွင့်
ရ�ိှေစရန�ှ်င့် ေကျာင်းများြပနလ်ည်ဖွင့်လှစ်သည့်အခါ အေထာက်အကူရ�ိုင်ေစ
ရန ် ရည်ရွယ်ပါသည်။ မိမိတိ�၏သက်ဆုိင်ရာအတနး်အလိုက်၊ ဘာသာရပ်
အလိုက်�ုပ်သံသင်ခနး်စာများကုိ ပညာေရးဝန�်ကီးဌာန၏ Moodle
ပလက်ေဖာင်းေပ�တွင်အခေ�ကးေငွေပးရနမ်လိုဘဲ လွယ်ကူစွာ ဝင်ေရာက်�ကည့်
����ိုင်၊ကူးယူ�ိုင်၊ေလ့လာ�ိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ထုိသင်ခနး်စာ�ုပ်သံဖုိင်များကုိ
Moodle သိ� ဝင်ေရာက်ရနမ်လိုဘဲ အတနး်လိုက် ေဖ့ဘုတ်စာမျက်�ှာ များမှလည်း
လွယ်လွယ်ကူကူ �ကည့်����ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ သင်�ကားေရး �ုပ်သံဖုိင်များ၊
သင်ခနး်စာများပါဝင်ေသာ package file များကုိ အင်တာနက်မရ�ိှေသာေဒသ
များသိ�  file transfer ပုံစံြဖင့် ကူးယူြဖန ့ခ်ျေီပး�ိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ အင်တာနက်
မရ�ိှေသာေဒသများသိ�  offline ပုံစံြဖင့် ေရဒီယုိအစီအစဥ်များ၊ ဒီဗီဒီအေခွများ၊
မမ်မုိရီစတစ်များ၊ ဖုနး်�ှင့် တက်ဘလက်အပလီေကး�ှင်း apk file၊ ပုံ�ှိပ်စာအုပ်
စသည်ပုံစံအမျ�ိးမျ�ိးြဖင့် ေကျာင်းသားြပည်သူလက်သိ�  ေရာက်�ိှရနအ်တွက် စီစ
ဥ်ေဆာက်ရွက်ေနပါသည်။ အတနး်သင်�ုိးသစ်
(KG,G1,G2,G3,G4,G6,G7,G10)�ှင့် သင်�ုိးေဟာင်း (G7,G9,G11
တက� သုိလ်ဝင်တနး် သင်�ုိးေဟာင်း) များကုိအိမ်တွင်းသင်�ကားေရး�ှင့်
လိုက်ဖက်မည့်ပုံစံအြဖစ် သင်�ကားေရး ရည်ရွယ်ချက်များ (learning goals)ြပ
ည့်မီေရးကုိ အဓိကထားကာ ြပ�လုပ်ထားေသာ သင်ခနး်စာများကုိ သင်ယူ�ိုင်
မည်ြဖစ်သည်။ တရက်လ�င် ပျမ်းမ� (၁)နာရီမှ (၃)နာရီခန ့ ်အာ�ုံစုိက် ေလ့လာ
သင်ယူ�ိုင်လ�င် လံုေလာက်မ��ိှ�ိုင်�ပီး အဖနဖ်နအ်ထပ်ထပ်ေလ့လာသင်ယူြခင်း
ြဖင့် က�မ်းကျင်ပုိင်�ိုင်မ� ပုိမုိရ�ိှေစမည် ြဖစ်ပါသည်။
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အေြခခံပညာေကျာင်းသူ/သားများအတွက် အွနလိ်ုင်းမှတစ်ဆင့် အခမ့ဲသင်�ကား
ေပးေနေသာ အဖ�ဲအစည်း များစွာအနက်မှ(၃)ခုကုိ ထုတ်�ုတ်တင်ြပလိုပါသည်။
၎င်းတိ� မှာ Zee Kwat Academy၊ Free Online Educational Institution
Myanmar(FOEIM) �ှင့် Youth to Leaders Free Online Education တိ� �ြဖစ်
�ကပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ အဖ�ဲအစည်းများသည် ယခုလက်�ိှ၌ Grade-1 မှ
Grade-12 ေကျာင်းသူ/သားများကုိ သင်�ကားေပးေနပါသည်။ တက� သုိလ်
ေကျာင်းသား၊လူငယ်များကုိ လုပ်ငနး်အေတ�အ�ကံ�ြမ�င့်တင်ေစလိုေသာအားြဖင့်
အဓိကအများဆုံး ေခ�ယူလျက်�ိှ�ပီး ေစတနာ့၀နထ်မ်းဆရာ၊ဆရာမများ�ှင့်
လူငယ် ၂,၀၀၀ခန ့မှ် ကူညီပါ၀င်ပညာဒါနေပးလျက်�ိှသည်။ အဆုိပါအဖ�ဲ
အစည်း တခုချင်းစီအေနြဖင့် Zee Kwat Academy သည် ေကျာင်သူ/သား
(၄၀၀)ခန ့၊် Free Online Educational Institution Myanmar သည်ေကျာင်းသူ/
သား (၁၉,၀၀၀)ခန ့�ှ်င့် Youth to Leaders Academy သည် ေကျာင်းသူ/သား
(၂၅၀)ခန ့ကုိ် သင်�ကားေပးေနပါသည်။ 

Zee Kwat Academy

 Free Online Educational        
Institution Myanmar (FOEIM) 

Youth to Leaders Academy
 

အြခားအဖ�ဲအစညး်များ၏စီစဥ်ေဆာင်ရွက်မ� အေြခအေန
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Free basic educational
organizations

 

Estimated number of 
students

About 400

About 19,000

About 250

Source: NUG’s Ministry of Education website
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အွနလိ်ုင်းပလက်ေဖာင်းများမှတစ်ဆင့် အဓိကထားသင်�ကားေပးေနသည့် အဖ�ဲ
အစည်းများြဖစ်သည့် အားေလျာ်စွာ လူသုံးများေသာ Zoom၊ Viber၊ Google
Meet �ှင့် Google Classroom စသည့်ပလက်ေဖာင်းများကုိ အသုံးြပ��က
သည်။ Zoom �ှင့် Google Meet တိ� ကုိ စာသင်�ကားရာတွင်အသုံးြပ��ပီး
ေကျာင်းသူ/သားများမှ အိမ်စာများထပ်ြခင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ
ဖလှယ်ြခင်း၊ ဆရာ/မများ�ှင့်ဆက်သွယ်ြခင်း၊ သင်ခနး်စာ�ှင့် ပတ်သတ်၍
ေမးြမနး်ြခင်း စသည်တိ�အတွက်ကုိမူ Google Classroom �ှင့် Viber တိ� ကုိ
အဓိကထား အသုံးြပ��ကသည်။ အဆုိပါအဖ�ဲအစည်းများအေနြဖင့်
အစုိးရ၏အေြခခံပညာေရး သင်�ုိး��နး်တမ်းများကုိသာ အဓိကထား၍အသုံးြပ�
သင်�ကားေပးကာ သင်�ကားချနိမှ်ာ တနလ�ာေနမှ့ေသာ�ကာေနအ့ထိ တပတ်လ�င်
(၅)ရက်ခန ့�ိှ်�ပီး တရက်လ�င် အနည်းဆုံးအတနး်ချနိ(်၄)�ကိမ်�ိှပါသည်။ ပုံမှနစ်ာ
သင်�ကားချနိမ်ျားအြပင် စေန တနဂ�ေ�ွအားလပ်ရက်များတွင် Music Club၊
Debate Club၊ English Club �ှင့် Science & Technology Club စသည့်
Extra-Curricular Activities များကုိလည်း ေကျာင်းသူ/သားများအတွက် စီစဥ်
ေပးထားသည် ကုိေတ��ိှရပါသည်။ 

 Source: Zee Kwat Academy’s Facebook page
 



 သင်�ကားသင်ယူမ�ြပ�ရာတွင် အွနလိ်ုင်းပလက်ေဖာင်းများကုိသာ အသုံးြပ�သည့်
အတွက် ေကျာင်းသူ/သားများ အေန�ှင့် ကွနပ်ျ�တာ၊ စမတ်ဖုနး်၊ တက်ပလက်
တခုခုကုိအသုံးြပ�ဖိ� လိုအပ်ပါသည်။ ထိ�အြပင် အင်တာနက်လိုင်း ေကာင်းမွနမ်��ိှ
ြခင်း၊ လ�ပ်စစ်မီးရ�ိှြခင်း စသည့်အေြခခံလိုအပ်ချက်များလည်း ြပည့်စုံဖိ�
လိုအပ်ပါသည်။ သင်�ကား သင်ယူမ�ထိေရာက်ရနအ်လိ� ငှာ သက်ဆုိင်ရာအွန်
လိုင်းပလက်ေဖာင်းများ�ှင့်လည်း အက�မ်းတဝင်�ိှရန ်လိုအပ် ပါသည်။ သိ� မှသာ
ေကျာင်းသူ/သားများအေန�ှင့် ထိထိေရာက်ေရာက်သင်ယူမ�ြပ�လုပ်�ိုင်မှာ ြဖစ်
ပါသည်။ အွနလိ်ုင်းမှတစ်ဆင့် သင်ယူရသည့်အတွက် နည်းပညာ�ှင့်ရင်း�ှးီ
က�မ်းဝင်ေသာေကျာင်းသူ/သားများမှာမူ အခက်အခဲ တစ်စုံတစ်ရာမ�ိှ�ိုင်
ေသာ်လည်း ငယ်ရွယ်�ပီးနည်းပညာ�ှင့်မရင်း�ှးီေသာေကျာင်းသူ/များအတွက်မှာ
မူ စာသင်�ကားေနချနိအ်တွင်း မိဘ (သိ� ) နားလည်တတ်က�မ်းသူ အ�ကီးအကဲ
တစ်ဦးဦး၏ ပါဝင်ကူညီလုပ်ေဆာင် ေပးမှသာ အဆင်ေြပ�ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

အခက်အခဲများ�ှင့် စိနေ်ခ�မ�များ
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ေတ��ိှချက်များ

သင်တနး်တက်ေရာက်�ကသည့်ေကျာင်းသူ/သားမှာ အေြခခံလိုအပ်ချက်များ
ြပည့်မီသည့် ေကျာင်းသူ/သားများ အများဆုံးြဖစ်�ပီး နည်းပညာ�ှင့်
အလှမ်းေဝး�ပီး အေြခခံလိုအပ်ချက်များမြပည့်စုံေသာ ေကျာင်းသူ/သားများ
အတွက်မှာမူ အလှမ်းေဝးေနဆဲြဖစ်ပါသည်။
အခမ့ဲသင်�ကားေပးေနေသာအဖ�ဲအစည်းများမှာလည်း အေြခခံလိုအပ်ချက်
များရ�ိှ�ိုင်မ�၊ ဆရာအင်အား၊ နည်းပညာပုိင်းဆုိင်ရာေငွေ�ကးသုံးစဲွ�ိုင်မ�
အေြခအေန စသည် တိ�အေပ�မူတည်�ပီး သင်�ကားေပး�ိုင်ေသာ ေကျာင်းသူ/
သားအေရအတွက်မှာလည်း အကန ့အ်သတ် �ိှ�ိုင်ပါသည်။

ထိ�အြပင် �ိုင်ငံတကာတွင် ကုိဗစ် (၁၉)အေြခအေနေအာက်တွင် အစုိးရ
အပုိင်းမှ ဦးေဆာင်ဦးရွက်ြပ�၍ သင်ယူမ�ြပ�လုပ်�ကသည့်အတွက် ပုိမုိထိ
ေရာက် ေကာင်းမွန၍် များစွာလ�မ်းြခံ��ိုင်ေသာ်လည်း ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၌မူ ြပင်
ပလူမ�အဖ�ဲအစည်းများမှ ဦးေဆာင်ရသည့်အတွက် လိုအပ်ချက်များ�ှင့်
အခက်အခဲများလည်း�ိှ�ိုင်ပါသည်။ 

မည်သိ� ပင်ဆုိေစကာမူ အဆုိပါအခမ့ဲသင်�ကားေပးေနေသာ အဖ�ဲအစည်း
များသည် အေြခခံပညာေကျာင်းသူ/သားများအတွက် စဥ်ဆက်မြပတ်
ပညာသင်ယူမ�ြဖစ်စဥ်တွင် တေတာင့်တေနရာမှ ပ့ံပုိးကူညီေပးေသာ အဖ�ဲအစည်း
များြဖစ်ေ�ကာင်း ေလ့လာေတ��ိှရပါသည်။
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