နည်းနည်းကလ

်းပိုရမ

်း

သညတလ ေါက သငတန်းဆရ ဖြစသငတန်းကို မွမ်းမံတဲ့ သငတန်းတက ဲ့ရမ လတ ဲ့ လဖပ
နည်းနည်းကလ

်းမျ ်း ပိုရမ

်း

ပေါ။
ို ဲ့ သငတန်းအပပ်း လဖပ

ဖပနလဖြ ဲ့တယ။ “ပိုရပေါတယ” လပေါ။ဲ့ ဘယ

ိုမျ ်း ပိုရ ဲ့ပေါ

ျငတ လ
မဲ့

်း လဖပ ဆိုလတ ဲ့ အဒေါလ

်းကို

်းလတွ မတဆကတယ။

င ဲ့ ျကလမ်းတယ။ အဒေါပပ်းရငလတ ဲ့ သငတန်းစတ လပေါ။ဲ့ သငတန်းစလတ ဲ့ ဆရ က Critical

Thinking “စဉ်းစ ်းဆငဖ ငဖ င်း” ဆိုတဲ့ စက ်း
လဖပ်းဖမငသ

င ဲ့ ျကက

။

သငတန်းတကရငလတ ဲ့ ထံ်းို စံအတိုင်း န မညမတဆကတယ။ အြွွဲ့အစည်း လနရပကလ
ပပ်းလတ ဲ့ လမ

ဲ့တဲ့ လမ

။ ဘ မျ ်းလဖပ

ျငသွ ်း

ံို်းကို ကက ်း

ိုကတ န ဘ
ဲ့ ကို သတရသ

။ ဘ ကို

ဆပို ပ်း လမ်း ွန်းလမ်းတယ။ လဖြကကတယလပေါ။ဲ့

ွဖ မ်းစတဖြ ဖ င်း၊ ဆကစပလတွ်းလ ေါ် ဖ င်း၊ အလတွ်းတ ိုအလပေါ် လန ကထပအလတွ်းတ ို ထပဆငဖဲ့ င်း၊
မနကနလသ ဆံို်းဖြတ ျက ျနင
ို ဖ င်း၊ လက င်းလသ အရ ကို ရ လြွဖ င်းစသဖြငပ
ဲ့ ေါပ။ ဒေါကို ဒမ တင
ပပ်းသွ ်းမယမတတ ။ မရဘ်းဆရ က။
၁။ စဉ်းစ ်းဆငဖ ငဖ င်းဆိုတ ဘ
၂။ စဉ်းစ ်းဆငဖ ငဖ င်းဆိုတ ဘယ

။
ို

။

၃။ ဘ လကက င ဲ့ စဉ်းစ ်းဆငဖ ငဖ င်းကို
အရငသငတန်းတိုန်းက
အ ို

ည်း လ

ိုအပသ

။ ဆိုပပ်းလတ ဲ့ အိုပစို ွ ိုင်းလတ တ
ပေါပ။
ဲ့

ယ ဉ၊ ရသ ်း၊ နွ ်းန၊ို ဲ့ ကနနရ၊ နဂေါ်း၊ ဓ ်း စတ လတွကို တ ေါ ွ ိုင်းပပ်းပပ။

ည်း ွလပေါ။ဲ့ ကျွနလတ က စဉ်းစ ်းတယ။ ဒေါကို “အမညန မသကသက၊

တကယစ
ဲ့ ဉ်းစ ်းဆငဖ ငဖ င်းအပိုင်းနင ဲ့ သကလရ ကမှု” ဆိုပပ်းသငတန်းလတွမ
ပိုအဆငလဖပမ
အ ျကအ

်းလပေါလ
ဲ့

က” မျ ်းကို

။ အဒလန က စဉ်းစ ်းဆငဖ ငဖ င်းကို
မ်းလ

ကရင်း မတလသ

လဆွ်းလနွ်း င
ို ်းတယ။ အလဖြလတွကလတ ဲ့ နင
ို ငံဖ
ကလ

်းအ ွငအ
ို လဖ
ဲ့ လရ်း၊ ြွွဲ့စည်းပံအ

ကလတွွဲ့

မျ ်း လနရပနင ဲ့

ွ ိုင်းရင
ိုပြို issues
“ ဖငင်း ိုနရန
ဲ့

ငတ က
ို ဲ့ ို စို ိုင်းပပ်း အြွွဲ့ ွ

်းရင်းန်းဖမ ပနမ
ံ ှု၊ စ ်းသံို်းသအ ွငအ
ဲ့ လရ်း၊ တရ ်းဥပလဒစို်းမို်းလရ်း၊

ဥ
ံ ပလဒ၊ အရပြကအြွွဲ့အစည်းမျ ်းရပတညမှု၊ မ်းယစလဆ်းဝေါ်း၊

သဘ ဝပတဝန်းကျင၊

အ
ဲ့ ွငအ
ဲ့ လရ်း၊ ဆင်းရဖ င်းနင ဲ့ NCA

အဒမ လန ကဆံို်း နင
ို ငံဖ

်းရင်းန်းဖမ ပနမ
ံ က
ှု ို လန ကဆံို်းလရွ ်း ျယတယ။ သက
ဲ့ ို Critical Thinking

ိုပကကမယလပေါ။ဲ့ အဒေါကို ဘယ

ို စဉ်းစ ်းဆငဖ ငကကသ

ကမတထ်းို ဖ င်းမထ်းို ဖ င်းဆိုပပ်း ထွက

တယ။

။

ရင်းန်းဖမ ပနမ
ံ ှုအလပေါ် (၁) လဒသ ံအဖမင၊ (၂) ရင်းန်းဖမ ပနသ
ံ အဖမင (၃) အ

ိုပသမ ်းအဖမင (၄) ပည ရငအဖမင

(၅) အရပဘကအြွွဲ့အစည်းအဖမင (၆) ဘ သ လရ်းလ ေါင်းလဆ ငအဖမင (၇) လဒသ ံစ်းပွ ်းလရ်းသမ ်းအဖမငနင ဲ့
(၈) အစို်းရအဖမင ဆိုပပ်း ရှု ွဲ့လထ ငလ
ဲ့ တွကို အရင
တလနရ
အ ်း

ိုကရ တယ။ ပပ်းလတ ဲ့ သတလတွ
ို ဲ့
ဘယ

ိုဖမငကကမ

ဆိုပပ်း

ျင်းစမ ရပတညပပ်း ရှု ဖမငလစတယ။ ဒအပိုင်းကို တစ ို ျင်းစ ဖြည်းဖြည်းသွ ်းပေါတယ။

ံို်းပပ်းသွ ်းပပ်းတလ
ဲ့ န ကမ လတ ဲ့ အြွွဲ့

ကိုဘ လဖပ

ျင

ိုကအတိုင်းပ နင
ို ငံဖ

်းရင်းန်းဖမ ပနမ
ံ ှုနင ဲ့ ပတသကပပ်း “အစို်းရ”

။ ဆိုပပ်း လန ကထပတဆင ဲ့ ထပလဆွ်းလနွ်း င
ို ်းတယ။ အရငက ြွွဲ့ ဲ့တအ
ဲ့ ြွွဲ့ကိုပ

အြွွဲ့န မညလပ်း ိုင်းပပ်းလတ ဲ့ကို လဆွ်းလနွ်း ိုင်းပေါတယ။ လဆွ်းလနွ်းပပ်း တငဖပတယ။
အဒလန က Story of Stuff ဆိုတဲ့ ဇ တက ်းလ

်းဖပတယ။ အဒဇ တက ်းကို ကကညရ
ဲ့ ို ံကကညဲ့ င
ို ်းပပ်း လမ ငလဒ်း

ဘ သ ဖပနထ ်းတဲ့ ကိုနပစစည်းမျ ်း၏ ရ ဇဝငဆသ
ို ညဲ့ စ အိုပကို ြတ ိုင်းတယ။ လန ကတလနမဲ့ လတ ဲ့
လဆွ်းလနွ်းရနအ ျကမျ ်းဆိုပပ်း မလနကအြွ
လ
ွဲ့
ဲ့

်းြွက
ွဲ့ ို လမ်း ွန်းလတွ လပ်းပေါလတ ဲ့တယ။

၁။ စနစက ဘ လကက င ဲ့ အကျပအတည်းဖြစလနသ

။

၂။ အစို်းရ-လက ပိုလရ်းရင်းလတွကက ်း ဆကနွယမှု။
၃။ စနစလကက င ဲ့ သဘ ဝအရင်းအဖမစမျ ်း၏ အလဖ အလန။
၄။ US -တတယနင
ို ငံကက ်း ဆကနွယ ဆကဆံမှု လသ ဲ့ ျကမျ ်း/တနြို်းထ ်းမှုမျ ်း။
၅။ ဘ လကက င ဲ့ တတယနင
ို ငံသ ်းမျ ်း တနြို်းမရရတ

။

၆။ မ ငနန
ို ဲ့ င ဲ့ လမ ဒန
၇။ လတ က

အြွ
ဲ့ ွဲ့အစည်း။

ပမ ွဲ့တကြို ဘ
ဲ့ လတွက လမ င်းနငသ

၈။ ကိုမပဏကက်းလတွက ပစစည်းလစျ်းနှုန်းကို ဘယ

။

ို ျလနသ

။

၉။ US သမမတဘို ျက 9/11 အပပ်း လန ကပိုင်း ဘ လကက ငလ
ရတ
ဲ့ စျ်းဝယြို လဖပ
ဲ့
၁၀။ 99% ဝယထ ်းရတဲ့ ပစစည်း အမှုကပံိုထ လရ ကတက
ဲ့ စစကို ဘယ
၁၁။ မျ ်းမျ ်းဝယစနစက တရ ်းဓမမစံနန
ှု ်းတစ ို

ိုဖမင

။

။

ို ဖြစလနတအ
ဲ့ လကက င်းရင်း။

၁၂။ TV မျ ်းမျ ်း ကကညဖဲ့ ြစတအ
ဲ့
ေါ ဘ လတွဖြစ

တတသ

။ (တရက ကို န ရဝက နကကည
ဖဲ့ င်း)
ဲ့

၁၃။ ၁၉၅၀ လန ကပိုင်း US မ လပျ ရွ ငမှုညွှန်းကန်း ကျဆင်းရတအ
ဲ့ လကက င်းရင်း။
၁၄။ အ

ိုပကက ်းစ ်း၊ လစျ်းဝယ သံသရ ကလန

၁၅။ ဖပနထွငသံို်း စနစက ဘ လကက င ဲ့ မ
၁၆။ အလဖြက ဘ
အြွွဲ့အ

ကသ

ို

ိုပမ

။

။

။

ိုက လမ်း ွန်းလတွ မလပ်း င အ ်း

ပပ်းမ အြွွဲ့က လ

ံိုလ

ွတလဖမ ကြို ဘယ
ဲ့

ံို်းကိုယအ
ဲ့ န်းမ ရတဲ့

လတွန အလဖြလတွ
ကို စဉ်းစ ်း ိုင်းလသ်းတယ။
ဲ့

်းြွွဲ့။ လမ်း ွန်းက ၁၆ ိုဆိုလတ ဲ့ တြွွဲ့ကို လမ်း ွန်းလ

တငဖပ ျနမ လတ ဲ့ လမ်း ွန်းတစ ို ျင်းစကို အိုပစို
လန ဲ့ ည င်းမ လတ ဲ့ သံမှု

မ်းလ

်း ိုစလပ်းတယ။ လဆွ်းလနွ်းအပပ်း

ိုက ထပမံပပ်းလဆွ်းလနွ်းတငဖပကကရဖပနပေါတယ။

ကကစ ်းနည်းကို ကစ ်းတယ။ အဒကစ ်းနည်းကို လ ေါင်းလဆ ငမှု။

ပပ်းလတ ဲ့ ကွနယက ျတဆကမှုန သင
န်းစ ထိုတပေါတယ။ လန ကညမ လတ ဲ့ လမ ငလဒ်းရ ပန
ဲ့
ဲ့ ်းမျ ်းအတွက
လမ

င ဲ့ ျကကို ြတ ိုင်းဖပနတယ။ အဒေါကို ြတပပ်း ကိုယရ
ဲ့ ပံဲ့ ိုလဆ င က ဘ

ပဖပ က ဘ ဖြစမ

ိုလမ်းတယ
။ ပပ်းလတ ဲ့ စက ်း
ဲ့

ပပ်းလတ ဲ့ မမကိုယကို ဆန်းစစဖ င်းအတွကရယ။
လပ်းပေါတယ။
A. SWOT
B. သစစ လ
C. ဘလဖ

်းပေါ်း
က

D. Ice Burg

ံို်း

မှုလ

ံို်းတစ

ိုလမ်းတယ
။ လန က ကိုယရ
ဲ့ ဲ့
ဲ့

ံို်းတည်းန ဲ့ ျ ပလစတယ။

ကကို ဆန်းစစဖ င်းရယအတွက Tool ကလ

်းလတွ

ဆိုတဲ့ နည်းကလ

်းလတွကို လပ်းပေါတယ။ တ ျ က
ွဲ့ လတ ဲ့ သစစ လ

Burg ကို အသစ

ိုလဖပ
ကကပေါတယ။ ဒေါလတွန ဲ့ပထမဆံို်း
ဲ့

မှုလ

်းပေါ်းန ဲ့နည်းနည်းစမ်းပပ်း တ ျ က
ွဲ့ လတ ဲ့ Ice
ကကို နစအ

ိုက သငတန်းသ ်းကို

စို ိုင်းပပ်းလတ ဲ့ ဆန်းစစလစပေါတယ။
သစစ လ

်းပေါ်းက

တိုင်းန နည
်းနည်းစမ်း
ဲ့

ို ဲ့၂၀၁၃ အြွွဲ့က

ိုပထ ်းတဲ့ ဥပမ လ

်းကို ထိုတဖပပေါမယ။

ဒိုကခသစစ (ဖြစလနသညအ
ဲ့ ဖြစအပျက) = သဘ ဝအရင်းအဖမစ ဖပ န်းတ်း။
သမိုဒယသစစ (ဖြစရသညအ
ဲ့ လကက င်းရင်း) = အ

ွနအကျွံထတ
ို ယသံို်းစွ။

နလရ ဓသစစ (ဖြစရမညအ
ဲ့ ရ ) = လဂဟစနစပံမ
ို နဖပန
မဂဂသစစ (ဖပ

ိုပရမညန
ဲ့ ည်း

မ်းမျ ်း) လဂဟစနစကို ထ ိုကမှုနည်းသညဲ့ နည်း

အကနအသတ
န ထို
ဲ့
ဲ့ တယသံို်းစွဖ င်း၊ ဖပန
လန ကတ ိုက Ice Burg နည်း

မ်းကို

အြွွဲ့တစ ိုက တငဖပတ က တြကပေါ
ပံိုအတိုင်းဖြစပေါတယ။ မငအနနက
ဲ့
ဆရ ပရ

ျ ထပဖြညစ
ဲ့ ွကဖပထ ်းတ ပေါ။

ဒေါလတွပပ်းတလ
ဲ့ န က ဆရ က
ဲ့ ို
ရရတသ
ဲ့ င န်းစ နအတ
ဲ့
လကျ်းဇ်းတငစက ်းမျ ်း လဖပ ကကပေါတယ။
ပပ်းတလ
ဲ့ န က ဆရ မလ ေါန

ွန်းက

ဆကပပ်း သငတန်းသ ်းမျ ်းကို Running
Man ထက
လ

က
ဲ့ ျင ဲ့ န်း

ို
ိုပလစပေါတယ။

လနရ အသ်းသ်းမ ဓ တပံို ၁၂ ပံိုစကို
စနစတကျြွကထ ်းတယ။
စည်းကမ်းက
၁။ ကိုယသ
ဲ့ ကဆင
ို ရ ဌ နမ ဓ တပံို ၁၂
ပံိုကို သွ ်းရ ရမ ဖြစတယ။

ညပတ။

ညဖပ ဖပငထန်းသန်းဖ င်း။

မ်းမျ ်းအသံို်းဖပ ဖ င်း၊

၂။ ထရ
ို

တဲ့ ဓ တပံမ
ို ျ ်းထမ မမတန
ို ဲ့ စက ဓ တပံိုမျ ်းကို အဖ

၃။ အဒဓ တပံို ၁၂ ပံိုနင ဲ့ ဖပ န်းကလ

်းအြွွဲ့ နင ဲ့

ယရမ ဖြစတယ။

်းတစ ို ြနတ်းဖပရမ ဖြစပေါတယ။

အဒေါကို အမတနမဟို
ဆ
ဲ့ ိုက Queen of Natural
ဲ့ တပ န မညန ဆို
ဲ့ လပ်းပေါတယ။ မတမသမ ကျွနလတ တို ရတ
ဲ့
ဖြစပေါတယ။ ကျနတအ
ဲ့ ြွွဲ့မျ ်းကို

ည်း န မညအသ်းသ်းလပ်းပေါတယ။ ဆိုကလတ ဖဲ့ ြင ဲ့ ဂမ်းကစ ်းနည်းစ အိုပန ဲ့

လဒေါကတ ဝင်းထနရ စဲ့ အိုပပေါ။ အမ စက ်းပေါ်း
စ အိုပမထကဖြစလစ ဂမ်းကလ

်း မ

ျန တ
ဲ့ ဲ့ Tool လတွန ဲ့Individual analysis

ိုပ င မမ ၂၀၁၃ အြွွဲ့အ ျင်း ျင်း စသဖြင ဲ့ အမတတရကလ

အဒအမတတရလ
လန ဲ့ ညလ

ိုက စ အိုပထကဖြစလစ

်းလတွ ြတထ ်းပပ်း လန ကလနမဲ့ ကစ ်းလပ်းြို ဖြစ
ဲ့ ပေါတယ။

သငတန်းလန ကဆံို်းလနမဲ့ လတ ဲ့ဖြင ဲ့ ဆရ
အဒေါကလ

ိုကတ က ကိုယန
ဲ့ စအ

်းကို

ကမ

ိုပပပ်းလတ က
ဲ့ ို လဖပ

ိုပကကရပေါတယ။

်းလတွ လဖပ

င
ို ်းတယ။

ည်း Role Play န ဲ့တငဆကလစပေါလသ်းတယ။ ပပ်းလတ ဲ့ Individual analysis ကို

ိုပပေါတယ။ ၂၀၁၃ အြွွဲ့ကလန Brain Gym ကစ ်းလပ်းပပ်း တစဦ်း ျင်းစကို Video record
င
ို ်းတယ။ အဆံို်းသတမ

လကျ်းဇ်းတငစက ်းလတွ

ည်း သငတန်းမ ဘ ရ

ည်း လဖပ ကကပေါတယ။

၂၀၁၇ T0T Refresher Course ကလ

်းလတ ဲ့ဖြင ဲ့ ဒတငပ နဋ္ဌတံ။

ိုကသ

လဖပ လစပေါတယ။

