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អារម្ភកថា
វិស័យអប់រំជាវិស័យគន្លឹះមួយ រួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច ពិសេសការអភិវឌ្ឍធនធាន
មនុស្ស។ ដោយសង្គមជាតិយើងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ  ការអប់រំក៏ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង  ដើម្បី បណ្តុះ
បណ្តាលធនធានមនុស្ស  ប្រកបដោយគុណភាពនិងមានជំនាញខ្ពស់  ដើម្បីបំពេញលើគ្រប់លក្ខខណ្ឌការងារ។
      ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរីកចម្រើន នៃទីផ្សារសេរីរបស់សង្គមជាតិ ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា បានបង្កើតគោល    
នយោបាយសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីចំណេះទូទៅ និងគោលនយោបាយអប់រំបំណិនជីវិត សម្រាប់អនុវត្តន៍នៅតាមសាលា  
រៀនចំណេះទូទៅ។
      កម្មវិធីបំណិនជីវិតនៅតាមមូលដ្ឋាន គឺជាស្នូលនៃការបង្កើនគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពក្នុងវិស័យអប់រំ ដែលនឹងផ្តល់ ឱ្យ
សិស្សនូវចំណេះដឹងមូលដ្ឋានយ៉ាងជ្រៅជ្រះ

និងពង្រឹងជំនាញផ្សេងៗ

ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការស្រូបយកបទ       

ពិសោធន៍ល្អៗក្នុងការពង្រឹងចំណេះដឹង និងបំណិន ចាំបាច់សម្រាប់បម្រើជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។
  សៀវភៅនេះគឺផ្តល់ឱ្យគ្រូនូវមេរៀនចំនួន៥ ដែលស្តីអំពីការទប់ស្កាត់ការញៀនគ្រឿងស្រវឹង  ដោយស្ថិតនៅក្រោម ការត្រួត

ពិនិត្យ   ពីសមាសភាពសុខុមាលភាពផ្ទាល់ខ្លួន និងសុខភាពនៃកម្មវិធីបំណិនជីវិត ដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទបញ្ហា

សង្គម។ សារៈសំខាន់គឺ និយាយអំពីការធ្វើឱ្យរីកចម្រើន នូវចំណេះដឹងរបស់គ្រូនិងសិស្ស ដោយប្រើ ប្រាស់វិធីស្រាស្តបង្រៀ
នបែបសិស្សមជ្ឃមណ្ឌលបានយ៉ាងល្អ ប្រសើរដូចការពណ៌នា ដែលបានភ្ជាប់ជាមួយនឹង សៀវភៅអ្នក បង្ហាត់បំណិនជីវិត/

ការអប់រំរបស់គ្រូ។

តាមរយៈមេរៀនទាំង៥នេះ គ្រូផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ និងឧបករណ៍មួយចំនួនដែលអាចអនុវត្តបានក្នុង    
គោលបំណងដើម្បីបង្កើតជម្រើសដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការពិសាគ្រឿងស្រវឹង។ ការសិក្សាថ្មីៗនេះ បានបង្ហាញឱ្យដឹង
ថាចំនួនកេ្មងជំទង់កម្ពុជាដែលចាប់ផ្តើមពិសាគ្រឿងស្រវឹងនៅ  វ័យក្មេង គឺកំពុងតែមានការកើនឡើងដូចគ្នាទៅនឹងបរិមាណ
នៃជាតិស្រវឹងដែលពួកគេបានពិសាផង ដែរ។ ដូច្នេះ សៀវភៅនេះគឺអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនូវជំហរព្រមទាំងចំណេះដឹងរបស់
ពួកគេ ឱ្យងាកទៅមើលផលវិបាក និងផលប៉ះពាល់នៃការពិសាគ្រឿងស្រវឹង។

-ក-

១. វត្ថុបំណងរួម

បំណិនជីវិត គឺជាបំណិនបញ្ញា បុគ្គលិកលក្ខណៈ អន្តរបុគ្គល និងវិជ្ជាជីវៈដែលអាចជួយក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត

ការធ្វើទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព អាចដោះស្រាយបាន និងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបាន។ គឺជាបំណិនដែលរួម ចំណែក

ក្នុងការលើកស្ទួយសុខុមាលភាព និងជីវភាពប្រកបដោយផលិតភាព។ (គោលនយោបាយបំណិនជីវិត ២០០៦)។ក្រោយ

ពេលរៀនចប់សិស្សទាំងអស់មានសមត្ថភាព៖

រៀបរាប់ពីឥទ្ធិពលនៃលគ្រឿងស្រវឹង ពីដំណើរការនៅក្នុងសារពាង្គកាយ និងចិត្ត

កំណត់ពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែង

ធ្វើករណីសិក្សាមួយ ដើម្បីកំណត់នូវផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងមកលើបងប្អូន និងសង្គម		
បង្ហាញនូវផ្ទាំងរូបភាពធំៗស្តីអំពីការការពារ កុំឱ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង ឬក៏ផ្តល់ឱ្យសហគមន៍

     នូវវិធីសាស្រ្តទូទៅណាមួយដើម្បីជួយមនុស្សញៀនគ្រឿងស្រវឹង។

២. ការត្រៀមលក្ខណៈមុនពេលបង្រៀន

ម៉ូឌុលនេះចែកចេញជាច្រើនផ្នែកផ្សេងៗគ្នាហើយមានវត្ថុបំណងខុសៗគ្នា។

សិស្សជាដំណាក់កាលត្រៀមរបស់គ្រូ។

ការត្រៀមលក្ខណៈមុនពេលបង្រៀន

ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបង្រៀននិងរៀនពិសេសមេរៀនត្រូវបានគ្រូត្រៀម

ទុកជាមុន ។
សម្ភារឧបទេស

នេះអាចផ្តលន
់ វូ ការសងេប
្ខ គំនត
ិ ដែលស្តអ
ី ព
ំ ស
ី ម្ភារៈចាំបាច់មយ
ួ ចំនន
ួ ។ ភាគច្រន
ើ របស់របរ   ទាង
ំ អស់នោះគឺជាសម្ភារៈ

មូលដ្ឋានដែលមានដូចជា ប៊ិច ឬក្រដាស។ ពេលខ្លះវាមានការជាន់គ្នាផង ដែរ។ បន្ថែមពីនេះទៀត មេរៀននីមួយៗ មានប្រើ
សន្លឹកអ៊ុតសម្រាប់សិស្ស។សិស្សអាចប្រើប្រាស់សន្លឹកអ៊ុតដើម្បីការពិភាក្សាក្រុមតូចក្នុងការដោះស្រាយសំណួរ។
វត្ថុបំណង

ផ្ដល់នូវឃ្លាបញ្ជាក់នូវអ្វីនឹងត្រូវសម្រេចបាន

និងវាយតម្លៃពេលបញ្ចប់មេរៀននីមួយៗ។

ឃ្លាទាំងនេះទាក់ទងនឹង

គោលដៅ រួមរបស់បណ
ំ ន
ិ ជីវត
ិ ដែលបានកំណត់នៅក្នង
ុ គោលការណ៍ណនា
ែ ប
ំ ណ
ំ ន
ិ ជីវត
ិ នៅមធ្យមសិកសា
្ បឋមភូមិ ព្រមទាំង

កំណត់នៅក្នុងបំណិនមូលដ្ឋាន ការសិក្សាជំនួញ បំណិនសេដ្ឋកិច្ច និងបំណិនអាជីពងាយៗ។
សញ្ញាសម្គាល់សម្រាប់សកម្មភាពនីមួយៗ

  ខាងក្រោមនេះ ជាសញ្ញាសម្គាល់សកម្មភាពងាយៗដើម្បីឱ្យគ្រូអនុវត្តបានជោគជ័យក្នុងការបង្រៀន និងរៀន។
ធ្វើសកម្មភាព ៖ គ្រូចាំបាច់ត្រូវធ្វើសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួន

សរសេរ ៖ អ្វីមួយចាំបាច់ត្រូវសរសេរ  ដែលភាគច្រើនគឺសរសេរនៅលើក្តារខៀន

សួរ ៖ មានសំណួរសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលអាចត្រូវសួរទៅកាន់សិស្ស

ពន្យល់ ៖ ពន្យល់ឬក៏ប្រាប់នូវព័ត៌មានសំខាន់ៗទៅកាន់សិស្សនៅក្នុងថ្នាក់។

លំនាំបង្រៀន
មេរៀននីមយ
ួ ៗចក
ែ ជា ៣ផ្នក
ែ ។ ផ្នក
ែ ទី១ គឺជាសេចក្តផ
ី ម
ើ្ត ដល
ែ យើងពយា
្ យាមផសា
្ រភ្ជាបទៅ
់ នឹងចំណះេ ដឹង ដល
ែ            
សិសស្ មានស្រាប់ ឬរំលក
ឹ មេរៀនចាស់។ ផ្នក
ែ ទី២ យើងនឹងបងៀ្រ នសកម្មភាពសំខាន់ៗ ដោយផ្អក
ែ លើវធ
ិ សា
ី សប
្ត្រ ងៀ្រ ន
បែបការងារគមង
្រោ (ចុះសវ្រា ជវ្រា បម
្រ ល
ូ ព័តមា
៌ នសម្ភាស ចងកង
្រ ឯកសារ និងបទបង្ហាញ...។) និងយុទវ្ធ ធ
ិ ី បងៀ្រ ន
ផ្សង
េ ៗទៀត។ នៅផ្នក
ែ ទី៣ ដល
ែ ជាផ្នក
ែ បញ្ចប់ យើងអាចធានាបានថា រាល់លទ្ធផលនកា
ៃ រសិកសា
្ របស់យង
ើ គឺបានឆ្លងកាត់
នូវយុទវ្ធ ធ
ិ ខ
ី ស
ុ ៗគ្នាជាចន
ើ្រ ។

-ខ-

៣. ខ្លឹមសារសង្ខេប

មេរៀនសង្ខេបត្រូវបានផ្តល់ជូនឱ្យគ្រូក្នុងផ្នែកនេះ ដើម្បីជាទុនខ្លះក្នុងការបង្រៀន ហើយក៏ជាសញ្ញាណមួយជាក់លាក់

បញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនង និងសារៈសំខាន់រវាងមេរៀននីមួយៗ ។

      ខាងក្រោមនេះ គឺជាសេចក្តីសង្ខេបរួមទាំង ១០ មេរៀនដែលនៅក្នុងម៉ូឌុលបំណិនជីវិតនេះ ៖
ចំណងជើងមេរៀន
១. អំពីគ្រឿងស្រវឹង

រយៈពេល
២ ម៉ោង

ខ្លឹមសារសង្ខេប
យើងនឹងធ្វើការចែករំលែកនូវចំណេះដឹង ដែលទាក់ទងទៅ

នឹងគ្រឿងស្រវឹង ត្រួតពិនិត្យមើល លើការគិតជាសាធារណៈ

ទំព័រ
១

នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទៅលើគ្រឿងស្រវឹងថា ពិត ឬមិនពិត។

លក្ខណៈនេះនឹងត្រូវបានធ្វើតាមរយៈល្បែងសិក្សានិងការពិភា
ក្សាជាដៃគូ។
២. ផលប៉ះពាល់គ្រឿងស្រវឹង

២ ម៉ោង

ការទទួលស្គាល់នូវផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានមួយចំនួនចំពោះ

ការពិសាគ្រឿងស្រវឹង គឺយើងផ្តោតយ៉ាងសំខាន់ទៅលើផល

១០

ប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដ៏ចម្បងមួយចំនួនមកលើសារពាង្គកាយ ចិត្ត
អាកប្បកិរិយា ទំនាក់ទំនងលើសហគមន៍។ យើងនឹង ញែកឱ្យ
ឃើញភាពខិសគ្នារវាងផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែង និងខ្លី។
៣. រក្សាអី្វដែលល្អ  ផ្លាស់
     ប្តូរអី្វដែលមិនល្អ

២ ម៉ោង

ឆ្លងតាមរយៈករណីសិក្សាមួយចំនួន យើងនឹងព្យាយាមធ្វើ
ការអង្កេត នូវហេតុផលមួយចំនួនទៅលើការញៀនគ្រឿង

១៥

ស្រវឹង។ក្រៅពីនេះទៀត យើងមានការពិភាក្សាជាក្រុមស្តីអំពី
ពេលវេលាពិសេសណាដែលយើងអាច ពិសាគ្រឿងស្រវឹង

បាន ហើយនឹងផ្តល់នូវហេតុផលចំពោះគំនិតរបស់យើងជា
មួយ នឹងការជជែកវែកញែកគ្នាមួយចំនួនប្រកបដោយ
សុពលភាព។
៤. ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹង

២ ម៉ោង

សិសស្ ទាំអស់គន
្នា ង
ឹ សិកសា
្ អំពដ
ី ណ
ំ
រើ ការគ្រឿងស្រវង
ឹ ចូលទៅ
ក្នង
ុ សារពាង្គកាយរបស់យង
ើ ។ យើងនឹងបង្ហាញនូវសរីរាង្គ

២១

ឹ បង្កឱយ្ មានការប៉ះពាល់។
ខុសៗគ្នាមយ
ួ ចំនន
ួ ដែលគ្រឿងស្រវង
ចំពោះផ្នក
ែ សំខាន់ផស្ ង
េ ទៀត យើងនឹងព្យាយាមធ្វកា
ើ រកំណត់

ពីការផឹកមានសុវត្ថភា
ិ ព និងគ្មានសុវត្ថភា
ិ ព។  ក្រៅពន
ី ះេ ទៀត  
បង្កត
ើ បញ្ជដ
ី ច
៏ បា
្ ស់លាស់មយ
ួ ដែលបង្ហាញពីសញ្ញាទាង
ំ ឡាយ
នៃបគ
ុ ល
្គ ជាអ្នកផឹកដែលគ្មានសុវត្ថភា
ិ ព។
៥. ជួយ និងទប់ ស្កាត់

     ការញៀនគ្រឿងស្រវឹង

២ ម៉ោង

ក្រឡេកមើលទៅលើការឃោសនា   ប្រឆាំងនឹងគ្រឿងស្រវឹង
នៅតាមបណ្តាប្រទេសមួយចំនួន  ហើយយើងនឹងរំឭកឡើង

វិញនូវចំណេះដឹងរបស់យើង ដោយប្រើវិធីមួយដ៏មានភាពរស់
រវើក។ ការធ្វើបែបនេះ ផ្តល់លទ្ធផលតាមរយៈ ការឃោសនា
ផ្ទាំងរូបភាពធំៗ នៅតំបន់ដែលយើងរៀបចំធ្វើនៅក្នុងភូមិ

ដោយមានគោលបំណងបង្កើនចំណេះដឹងទៅលើការផឹកគ្មាន
សុវត្ថិភាព ហើយម្យ៉ាងទៀតយើងក៏នឹងផ្តល់ព័ត៌មានស្តីអំពី
មធ្យោបាយក្នុងការយកឈ្នះទៅលើបញ្ហាទាំងនោះ។

-គ-

២៦

ការទប់ស្កាត់ការគ្រឿងញៀនស្រវឹង

៤. ការវាយតម្លៃ

ការវាយតម្លៃមាន២ផ្នែកសំខាន់ៗ។ មួយផ្នែកជាការវាយតម្លៃនៅចុងបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលនីមួយៗ   និងជាវិញ្ញាសា

សរសេរ ដែលយើងត្រូវបញ្ចូលនៅផ្នែកខាងចុងម៉ូឌុល ។ ផ្នែកមួយទៀត ជាការវាយតម្លៃទៅលើឥរិយាបថសិស្ស ដោយ
គ្រូជាអ្នកសង្កេត ផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយដាក់ពិន្ទុ។ វិធីវាយតម្លៃទាំងពីរចំណុចនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការវាស់ចំណេះ
ដឹង និងឥរិយាបថរបស់សិស្សម្នាក់ៗ ។ ចំពោះការវាយតម្លៃសិស្សនេះ យើងគិតពិន្ទុ ៥០ ស្មើទៅនឹងមុខ វិជ្ជាមួយចំនួន
ផងដែរ គឺយើងឱ្យពិន្ទុ ៣៥ ទៅលើឥរិយាបថ និងពិន្ទុ ១៥ ទៅលើវិញ្ញាសាសរសេរ។  

នៅតាមមេរៀននីមយ
ួ ៗ គ្រទ
ូ ក
ុ ពេលឱ្យសិសស្ ពិភាក្សាក្រម
ុ តូចឱ្យបានច្រន
ើ នៃចណ
ំ ច
ុ សំខាន់ៗនៅពាក់កណ្តាល

មេរៀននីមយ
ួ ៗ។ កំឡង
ុ ពេលសិសស្ ពិភាក្សាក្រម
ុ តូច ជាពេលវេលាដែលគ្រអា
ូ ចសង្តត
េ ឥរិយាបថសិសស្ ក្នង
ុ ការដាក់
ពិន។
ុ្ទ ជាការល្អគគ
ូ្រ រួ ដាក់ពន
ិ ឥ
ុ្ទ រិយាបងសិសស្ ចាប់ពម
ី រ
េ ៀនទី៦ តទៅ។

៥. ឯកសារបន្ថែម

        ផ្នែកនេះផ្តល់នូវព័ត៌មានរួមសម្រាប់គ្រូប្រើប្រាស់ រួមទាំងផ្ទាំងរូបភាពសម្រាប់គ្រូប្រើប្រាស់នៅក្នុងមេរៀននេះ។

-ឃ-

ការទប់ស្កាត់ការគ្រឿងញៀនស្រវឹង

មេរៀនទី ១ៈ អំពីគ្រឿងស្រវឹង
រយៈពេលបង្រៀនៈ ២ ម៉ោង
ការត្រៀមលក្ខណៈ
មុនពេលបង្រៀនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូត្រូវ
  អាន និងពិនិត្យមេរៀនដោយហ្មត់ចត់ និងធ្វើកិច្ចតែងការបង្រៀន
  ពិនិត្យមើលឯកសារសិស្ស ដើម្បីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាន និងសំណួរ សម្រាប់សកម្មភាពត្រូវ
    នឹងការបង្រៀនដែរឬទេ?
  សរសេរសំណួរសិក្សាលើក្តារខៀន ឬនៅលើក្រដាសផ្ទាំងធំ។ ប្រសិនបើសិស្សមានសៀវភៅ គេអាចមើល
    ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
មើលកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃ
រៀបចំបន្ទប់រៀន (តុ កៅអី ក្តារខៀន...)
សម្ភារឧបទេស ធនធានដែលត្រូវការ

ថតចម្លងឯកសារសម្រាប់សិស្ស១.១ និង ១.២ សម្រាប់គូនីមួយៗដែលមានគ្នាពីរនាក់
ក្រដាស សចំនួន៥សន្លឹក សម្រាប់សំណួរបន្ថែម ដែលមិនទាន់បានឆ្លើយ
ខ្មៅដៃពណ៌

ក្រណាត់សម្រាប់បិទភ្នែក កែវទឹក។
វត្ថុបំណងៈ

នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិស្សទាំងអស់អាច ៖

- ធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវ ទៅលើបញ្ជីជំនឿធម្មតាមួយថា តើពិតឬមិនពិត
- ឆ្លុះបញ្ចាំងនិងយកអ្វីដែលពួកគេបានរៀនទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតពិត។

៤០នាទី

ចំណងជើងមេរៀនទី ១៖ អំពីគ្រឿងញៀន
សេចក្តីផ្តើម៖
លោកគ្រូ/អ្នកគ្រូសរសេរចំណងជើងមេរៀននៅលើក្តារខៀន៖ អំពីគ្រឿងញៀន

លោកគ្រូ/អ្នកគ្រូគួរប្រើផែនទីគំនិត៖ គ្រូសរសេរចំណងជើងមេរៀននៅលើក្តារខៀន រួចគូសរង្វង់ជុំវិញ ចំណងជើង
មេរៀននោះ។   បន្ទាប់មកគ្រូឱ្យសិស្សឡើងមកក្តារខៀនម្នាក់ម្តងៗ ដើម្បីបង្ហាញ យោបល់របស់គេនៅជុំវិញចំណងជើងនេះ
ទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារៈសំខាន់នៃមេរៀនឱ្យបានកាន់តែច្រើន។ ធ្វើរបៀបនេះដើម្បីឱ្យថ្នាក់រៀនមានសកម្មភាព និងឱ្យសិស្ស
ទាំងអស់ក្លាហានក្នុងការបញ្ចេញយោបល់របស់ខ្លួន។

						

 គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើការជាដៃគូ បន្ទាប់មកគ្រូចែកឯកសារ១.១ សំណួរសម្រាប់សិស្ស "ស្តីអំពីគ្រឿងស្រវឹង" ទៅឱ្យដៃគូ នី

មូយៗ។
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ការទប់ស្កាត់ការគ្រឿងញៀនស្រវឹង
អ្នកអាចធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នកអំពីសំណួរទាំងអស់នោះ ដោយស្វែងរកចម្លើយជាមួយគ្នា

និងសម្រេច ចិត្តថា តើពិត ឬមិនពិត? ។ បន្ទាប់ពីរយៈពេល១០នាទី យើងចាប់ផ្តើមសួរសំណួរ។

      គ្រូគូសតារាងមួយដែលមានលេខរៀងរបស់ល្បះមួយចំនួន ព្រមទាំងប្រអប់មួយសម្រាប់គូស ខុស ឬត្រូវ។

លេខ

ត្រូវ

ខុស

១
២

ខ្ញុំនឹងអាននូវរាល់ល្បះទាំងអស់។ បន្ទាប់ពីអានចប់ល្បះនីមួយៗ រាល់ដៃគូទាំងអស់ត្រូវឆ្លើយពីការយល់

ឃើញរបស់ខ្លួនចំពោះល្បះនីមួយៗ ថាតើវាខុសឬត្រូវ? បន្ទាប់ពីនេះមក យើងនឹងសរុបថាតើមានប៉ុន្មានគូដែល

បានគិតថាល្បះនេះខុស។

  ស្នើឱ្យសិស្សពន្យល់នូវមូលហេតុដែលពួកគេគិតថា វាត្រូវឬខុស។

   សួរថា តើពួកគេបានរៀនពីនរណាអំពីជំនឿនេះ? ឧទាហរណ៍ថាការបើកបរយឺតៗនៅពេលអ្នកស្រវឹងគឺ

មានសុវត្ថិភាព ឬក៏ទំពាចំបើងមុនពេលផឹក នឹងធ្វើឱ្យអ្នកមិនចេះស្រវឹង ។ បន្ទាបម
់ ក ឱ្យសិសស្ ទាំងអស់គធ
្នា កា
ើ្វ រ

បោះឆ្នោតដោយលើកដៃឡង
ើ លើ ហើយអ្នកអាចកត់ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតឱ្យពិត ឬមិនពិតនៃជំនឿនេះនៅលើ

ក្តារខៀន។

       បន្ទាប់ពីជំនឿនីមួយៗត្រូវបានធ្វើការបោះឆ្នោត ហើយគ្រូអាចចែករំលែកនូវចម្លើយល្អៗដោយប្រើចម្លើយក្នុង
ឯកសារ ១.២ សម្រាប់សិស្ស។ កុំទាន់ចែកឯកសារនេះទៅឱ្យសិស្សនៅពេលនេះ។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ 						

៤៥នាទី

  តើមានចម្លើយណាដែលធ្វើឱ្យអ្នកមានការភ្ញាក់ផ្អើល? ហេតុអី្វ?

      ប្រសិនបើអ្នកនឹងសរសេរសំណួរថ្មីៗមួយចំនួនសម្រាប់ធើ្វការសួរ តើសំណួរទាំងអស់នោះគួរតែជាសំណួរអី្វខ្លះ?
       សិស្សអាចសរសេរសំណួរបន្ថែមទាំងអស់នេះ បន្ទាប់មកយើងអាចពិភាក្សាជាក្រុម។ ប្រហែលជាមានសិស្សមួយ
ចំនួនបានដឹងនូវចម្លើយនៃសំណួរទាំងនេះរួចទៅហើយ។

       ចំពោះសំណួរដែលមិនទាន់បានឆ្លើយអាចសរសេរលើក្រដាស សមួយ ហើយយកទៅព្យួរនៅ លើជញ្ជាំង។
សំណួរ

ទាំងនោះនឹងត្រូវបានឆ្លើយនៅពេលក្រោយ ហើយយើងក៏នឹងពិនិត្យសំណួរទាំងនេះផងដែរ នៅក្នុងមេរៀនក្រោយៗ
ទៀត។ចែកឯកសារ ១.២ សម្រាប់សិស្ស ដើម្បីឱ្យពួកគេអាន និងពិភាក្សាជាគូ។

      បន្ទាប់មកគ្រូសរសេរសំណួរខាងក្រោមនៅលើក្តារខៀន ដើម្បីឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាគូ ចំពោះសំណួរខាង ក្រោម។
  នៅក្នុងឯកសារសម្រាប់សិស្ស១.២នេះ តើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍បំផុតសម្រាប់អ្នក? ហេតុអ្វី?
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ការទប់ស្កាត់ការគ្រឿងញៀនស្រវឹង

បញ្ចប់មេរៀន		

				

		

១៥នាទី

         ល្បែងនេះអាចលេងនៅក្រៅថ្នាក់។

         ប្រមូលគ្នាជាក្រុមនៅក្នុងរង្វង់ធំមួយ ហើយសុំអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ ដើម្បីឈរនៅចំកណ្តាល។
អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនឹងត្រលប់មកផ្ទះក្រោយពីដើរលេងនៅខាងក្រៅនាពេលយប់ ហើយនាងភ្លេចយកពិលមកជាមួយ

ព្រោះនាងត្រូវដើរនៅពេលយប់ងងឹត។ នាងក៏មិនបានផឹកស្រាច្រើនដែរ សូម្បីតែយកភេសជ្ជៈផ្ញើឱ្យក្រុមគ្រួសារក៏គ្មាន
ដែរ។ នាងបានចាប់ផ្តើមដើរ ក៏ប៉ុន្តែ  មិនអាចមើលឃើញអី្វឡើយដោយសារនាងត្រូវបានគេបិទភ្នែក។ អ្នកដែលនៅក្នុង

រង្វង់ ត្រូវនាំគ្នាជួយមើលនាងដើម្បីកុំឱ្យនាងដើរចេញមកក្រៅរង្វង់។ ពួកគេត្រូវចាប់បង្វិលនាងជុំវិញថ្នមៗ ហើយបញ្ជន
ូ
នាងទៅកាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ ទៀត។ អ្នកក៏អាចធ្វស
ើ កម្មភាពពិបាកជាងនេះក៏បានដែរដោយឱ្យនាងកាន់កែវជ័រមួយដែលមាន

ទឹកនៅក្នុងនោះ។

  តើអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចម្តេចដែរនៅពេលដើរដោយមើលអី្វមិនឃើញ?

វាពិតជាមិនល្អទេក្នុងការពិសាស្រាច្រើន ពិសេសនៅពេលដែលអ្នកមិនអាចមើលឃើញ អ្នកត្រូវការជំនួយពីអ្នកដទៃ 

ដើម្បីធ្វើរឿងសាមញ្ញមួយ។ អ្នកបានភ្លេចរបស់អី្វមួយដោយមិនបានប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយបញ្ហានេះបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះ

ថ្នាក់។

           អ្នកអាចលេងល្បែងនេះជាមួយនឹងសិស្សដទៃទៀតបាន។

សេចក្តីណែនាំរបស់់គ្រូ
	    អ្នកអាចឱ្យសិស្សធ្វើកិច្ចការផ្ទះមួយចំនួន។

    សិស្សអាចត្រលប់ទៅផ្ទះហើយប្រើប្រាស់សំណួរទាំងឡាយ ដែលបានរៀន ដើម្បីពិនិត្យ មើលពីចំណេះដឹង   

       ដឹង ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលមានចំពោះប្រធានបទនេះ។

    បន្ទាប់ពីសួរសំណួរទាំងនេះ ពួកគេក៏អាចសរសេរសំណួរបន្ថែមដែលក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឆ្ងល់។ យើងអាច

       ធ្វើការអង្កេតទៅលើសំណួរទាំងនេះផងដែរនៅក្នុងថា្នក់រៀនរបស់យើង។

    អ្នកអាចបង្ហាញនូវប្រអប់សំណួរគ្មានឈ្មោះ ចំពោះសំណួរទាំងឡាយណាដែល សិស្សបានសួរ ក៏ប៉ុនែ្តកុំមាន  

      អារម្មណ៍សប្បាយរីករាយពេកក្នុងការបង្ហាញប្រអប់នោះទៅកាន់ពក
ួ គេនៅក្នង
ុ ថា្នក។
់ មើលឧបសម្ពន
័ ទ
្ធ ព
ំ រ័ ទី៦១

      សម្រាបព
់ ត
័ មា
៌ នបន្ថម
ែ អំពីបញ្ហានេះ។
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សំណួរ ស្តីអំពីគ្រឿងស្រវឹង
តើអ្នកគិតថា ពិត ឬមិនពិត? ហេតុអ្វី?
១. ការផឹកប៊ីយែរ(ស្រាបៀរ)មិនអាក្រក់ដូចផឹកស្រាសទេ។
២. ការផឹកគ្រឿងស្រវឹងច្រើន រហូតដល់ស្រវឹងបង្ហាញថាខ្លួនជា
"មនុស្សប្រុសពិត" ។
៣. គ្រឿងស្រវឹងធ្វើឲ្យចិត្ត និងរាងកាយរបស់អ្នកមានដំណើរការយឺត។
៤.

ជាទូទៅត្រូវចំណាយរយៈពេលពី៣០ទៅ៦០នាទីដើម្បីឲ្យយើងដឹងនូវឥទិ្ធពលរបស់ គ្រឿងស្រវឹង ។

៥. ការបើកបរបន្ទាប់ពីផឹកគ្រឿងស្រវឹង ជារឿងមួយដែលអាចទទួលយកបានឲ្យតែមិនបើកលឿនជ្រុល ។
៦. គ្រឿងស្រវឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់មនុស្សខុសៗគ្នាតាមរបៀបផ្សេងៗគ្នា ។
៧. គ្រឿងស្រវឹង គឺជាគ្រឿងញៀន ។
៨. គ្រឿងស្រវឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពរួសរាយនិងក្លាហានជាងមុន ។
៩. ការដេកជួយឲ្យសារពាង្គកាយរបស់ម
 នុស្សយើងបញេ្ចញចោ
 លគ្រឿងស្រវឹងបានឆាប់រហ័ស ។
១០. ការទំពារចំបើងមុនពេលផឹក អាចជួយឲ្យអ្នកផឹកមិនចេះស្រវឹង ។
១១. ប្រសិនបើអ្នកផឹកគ្រឿងស្រវឹងញឹកញាប់ អ្នកនឹងញៀនគ្រឿងស្រវឹង។
១២. ប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ដែលផឹកគ្រឿងស្រវឹងច្រើននិងជាទៀងទាត់ បានដឹងពីផលប៉ះពាល់ម
 ិនល្អដោយសារការផឹក
គ្រឿងស្រវឹងនោះគេនឹអាច សម្រេចចិត្តបញ្ឈប់ការផឹកបានយ៉ាងងាយ។ងាយ។
១៣.អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ គឺបណ្តាលមកពីគ្រឿងស្រវឹង ។
១៤. ប្រសិនបើអ្នកផឹកគ្រឿងស្រវឹងលាយជាមួយពស់វែក នោះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានកំលាំង ។
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ក្រដាសចម្លើយ

ចម្លើយស្តីអំពីគ្រឿងស្រវឹងៈ ជំនឿ និងការពិត

១. ជំនឿៈ ការផឹកប៊ីយែរ(ស្រាបៀរ) គឺមិនអាក្រក់ដូចផឹកស្រាសទេ ។

ការពិតៈ មិនពិត- ប្រសិនបើអ្នកផឹកគ្រឿងស្រវឹងប្រភេទអី្វក៏ដោយច្រើនជ្រុលពេក វានឹង មិនល្អសម្រាប់ខ្លួនអ្នកឡើយ ។
រាល់គ្រឿងស្រវឹងប្រភេទអី្វក៏ដោយ សុទ្ធតែមានសារធាតុគីមី   ដែលធ
 ្វើឲ្យអ្នកស្រវឹង ។
២. ជំនឿៈ  ការផឹកគ្រឿងស្រវឹងច្រើន រហូតដល់ស្រវឹងបង្ហាញថាខ្លួនជា '' មនុស្សប្រុសពិត ''។
ការពិតៈ មិនពិត - ភាពជាមនុស្សប្រុសពិត គឺមិនមែន
បង្ហាញតាមរយៈការផឹកគ្រឿងស្រវឹងនោ
 ះទេ។ មានតែ
រឿងម្យ៉ាងគត់ដែលបង្ហាញតាមរយៈការផឹកស្រាច្រើន
ជ្រុលនោះ គឺអ្នកមិនស
 ្គាល់ដែនកំណត់នៃការផឹកគ្រឿង
ស្រវឹងរបស់អ្នក ។
៣. ជំនឿៈ  គ្រឿងស្រវឹងធ្វើឱ្យចិត្ត និងរាងកាយរបស់អ្នក
មានដំណើរការយឺត។

ការពិតៈ ពិត - គ្រឿងស្រវឹងធ្វើឲ្យអ្នកមិនអាចគិត មិនអាចមាន
ប្រតិកម្ម និងមិនអាចធ្វើការសម្រេចិត្តបានរហ័ស ដូចដែលខ្លួនធ្លាប់បានធ្វើជាធម្មតា ។ ប្រសិនបើអ្នកផឹកច្រើនពេករហូត
ឹ នោះនង
ឹ ធឲ
ើ្វ យ្ ខួរក្បាលរបស់អក
្ន មានដំណរើ ការយឺត
ធ្វឲ
ើ យ្ ខ្លន
ួ ប្រាណពោរពេញទៅដោយជាតិពល
ុ ដោយសារគ្រឿងស្រវង
រហូតដល់សន្លប់ ឬស្លាប់ ។
៤.ជំនឿៈ ជាទូទៅត្រូវចំណាយរយៈពេលពី៣០ទៅ៦០នាទីដើម្បីឲ្យយើងដឹងនូវឥទិ្ធពលរបស់គ្រឿងស្រវឹង ។

ការពិតៈ មិនពិត - តែពីរ ឬបីនាទីតែប៉ុណ្ណោះយើងនឹងដឹងអំពីឥទិ្ធពលរបស់គ្រឿងស្រវឹង ។
៥.ជំនឿៈ ការបើកបរបន្ទាប់ពីផឹកគ្រឿងស្រវឹងជារឿងមួយដែលអាចទទួលយកបានឲ្យតែមិនបើកល
 ឿនជ្រុល ។

ការពិតៈ មិនពិត - ការបើកបរក្នុងពេលស្រវឹងមិនមែនជារឿងសុវត្ថិភាពនោះទេ (ឬការឲ្យមនុស្សស្រវឹងម្នាក់បើកជូនទៅ
ផ្ទះ ក៏មិនមែនជារឿងសុវត្ថិភាពផងដែរ) ព្រោះថាគ្រឿង ស្រវឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលនិងប្រតិកម្មនានារបស់យើង។
វាក៏ធ្វើឲ្យលទ្ធភាពបញ្ចេញប្រតិកម្មតបមានលក្ខណៈយឺត។ វាធ្វើឱ្យសុភវិនិច្ឆ័យរបស់យើងច
 ំពោះស្ថានភាពអី្វមួយលែង
សូវត្រឹមត្រូវដែលនេះហើយជាមូលហេតុធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញឡាននៅពីមុខយើង    តែយើងមិនអាចគេចចេញពីឡាន
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នោះបាន ។ វាក៏ធ្វើឲ្យយើងមានការជឿជាក់ជ្រុល ហើយមិនសូវមានភាពភ័យខ្លាច ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្ត
របស់យើងឈាន ទៅរកគ្រោះថ្នាក់ ។ បុព្វហេតុមួយនៃការស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់នៅក
 ម្ពុជា ក្នុងចំណោមបុព្វហេតុជា
ច្រើនដែលមានទូទៅគឺបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៏ ដែលបង្កឡ
 ើងដោយអ្នកបើកបរស្រវឹងស្រា ។
៧. ជំនឿៈ គ្រឿងស្រវឹង គឺជាគ្រឿងញៀន ។

ការពិតៈ ពិត - គ្រឿងស្រវឹង គឺជាគ្រឿងញៀន ។ វាគឺជាគ្រឿងញៀនស្របច្បាប់ម្យ៉ាងដែលត្រូវបានមនុស្សប្រើប្រាស់រាប់
ពាន់ឆ្នាំមកហើយ ។ វាជាសារធាតុគីមីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដ
 ល់ខួរក្បាលរបស់យើង ។ វាមិនខុសពីគ្រឿងញៀនផ្សេងៗ
ទៀតនោះទេ គឺអាចប៉ះពាល់ដ
 ល់ការយល់ដឹងពីពិភពលោក ការគិតការមានអារម្មណ៍ និងការធ្វើសកម្មភាព ។ គ្រឿង
ស្រវឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាល ។ វាកាត់ប
 ន្ថយនូវការ គ្រប់គ្រងអាកប្បកិរិយាជាធម្មតារបស់យើង ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យ
យើងបញ្ចេញ នូវសកម្មភាពទៅតាម អារម្មណ៍របស់យើងទាំងងងឹតងងល់ដោយមិនសូវដឹង និងមិនសូវខ្វាយខ្វលព
់ ីផល
វិបាកដែលនឹងកើតមានឡើងដោយសារទង្វើរបស់ខ្លួន ។ ឧៈ នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណព
៍ ិបាកចិត្ត ហើយយើង
ស្រវឹងស្រានោះយើងនឹងងាយយំ ខុសពីពេលដែលយ
 ើងនៅធម្មតា(មិនស្រវឹង) ដោយសារតែខ្លួនមិនសូវដឹងពី ផលវិបាក
នៃការយំនោះ (ផលវិបាកនោះអាចជាការជប់លៀង នោះយើងន
 ឹងងាយឡើងរាំដោយមិនខ្វាយខ្វល់ថាខ្លួនចេះរាំ    ឬអត់ 	
							

ដ
 ច
ូ ព
 ល
េ ធម្មតាទេ។ ឧៈ មួយទៀតនៅព
 ល
េ ដែលយើងមានអារម្មណ 	
៏

							

ខឹងឆ
 វេ ឆាវយើងប
 ហ
្រ ល
ែ ជាចង់វាយ   ឬចង់ឲ
 យ្ គេឈ
 ចា
ឺ ប់ដោ
 យសារ 	

						

           តែយើងមានការយល់ដឹងតិចតួចហើយម
 ិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ

						          ផលប៉ះពាល់មិនល្អដែលអាច កើតមានឡើង។   គ្រឿងស្រវឹងនេះអាច
						             ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ  តែក៏អាចនាំឲ្យយើងប្រព្រឹត្តនូវអាកប្បកិរិយា
ដែលនាំមកនូវបញ្ហាផងដែរ។ គ្រឿងស្រវឹងនេះមិនខុសពីគ្រឿងញៀនផ្សេងៗទៀតទេគឺធ្វើឲ្យមានការផ្លាសប
់ ្តូរដំណើរការ
ខួរក្បាលរបស់យើងដែលជាពីពេលដែលយ
 ើងនៅធម្មតា (មិនស្រវឹង) ដោយសារតែខ្លួនមិនសូវដឹងពីផលវិបាកនៃការយំ
នោះ(ផលវិបាកនោះអាចជាការជប់លៀង នោះយើងន
 ឹងងាយឡើងរាំដោយ មិនខ្វាយខ្វល់ថាខ្លួនចេះរាំ ឬអត់ដូចពេល
ធម្មតាទេ ។ ឧៈ មួយទៀតនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៏ ខឹងឆេវឆាវ យើងប្រហែលជាចង់វាយ ឬចង់ឲ្យគេឈឺចាប់    
ដោយសារតែយើងមានការយល់ដឹងតិចតួចហើយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះផលប៉ះពាល់មិនល្អដែលអាចកើតមាន
ឡើង។គ្រឿងស្រវឹងនេះអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អតក
ែ អា
៏ ចនាំឲយ្ យើងប្រពត
ឹ្រ ន
្ត វូ អាកប្បកិរយា
ិ ដល
ែ នាម
ំ កនូវបញ្ហា
ផងដែរ។ គ្រឿងស្រវង
ឹ នេះមិនខុសពីគឿ្រ ងញៀនផ្សង
េ ៗទៀតទេ គឺធ្វើឲ្យមានការផ្លាសប
់ ្តូរដំណើរការខួរក្បាលរបស់យើង
ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យយ
 ើងមានអារម្មណ៍ និងសកម្មភាពខុសពីធម្មតា ។
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៨. ជំនឿៈ គ្រឿងស្រវឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានរួសរានិងក្លាហានជាងមុន ។

ការពិតៈ ពិត - គ្រឿងស្រវឹងគឺជាសារធាតុគីមីម្យ៉ាង ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលអារម្មណ៏ និងអាកប្បកិរិយារបស់យើង  
។ គ្រឿងស្រវឹង ពិតជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មនុស្ស យើងច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងមែន តែជាទូទៅវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់
ខួរក្បាលរបស់យើងដោយធ្វើឲ្យយើងមិនសូវមានភាពម្ចាស់ការ
ចំពោះខ្លួនឯង ដែលបណ្តាលឲ្យមានអារម្មណ៍រួសរាយច្រើនហើយ
ចំពោះភាពក្លាហានអាចមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងប្រសិនបើគ
 េចង់ធ្វើ
ខ្លួនជាមនុស្សម្នាក់ដែលជាទីចូលចិត្តរបស់ មនុស្សគ្រប់ៗគ្នានៅក្នុង
ក្រុមមិត្តភក្តិ ហើយគេក៏ អាចចូលរួមក្នុងក្រុមមិត្តភក្តិរបស់គេបាន
យ៉ាងងាយ ។ ក៏ប៉ុនែ្តក៏ជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ផងដែរ ព្រោះថាគ្រឿងស្រវឹងធ្វើឲ្យយើងគិតមិនសូវបានច្បាស់លាស់
ហើយអាចបណ្តាលឲ្យយើងធ្វើនូវរឿងអី្វមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ហយ
ើ ឆ្កួតៗជាហេតុបណ្តាលឲ្យមានផលវិបាកមិនល្អ ចំពោះ
យើង។
៩.ជំនឿៈការដេកជួយឲ្យសារពាង្គកាយរបស់មនុស្សយើងបញេ្ចញចោលគ្រឿងស្រវឹងបានឆាប់រហ័ស ។

ការពិតៈ មិនពិត - ការដេកមិនមានឥទិ្ធពលអី្វដល់អត្រានជា
ៃ តិគ្រឿងស្រវឹងចេញពីសារពាង្គកាយនោះទេ ។ តែទោះជា
យ៉ាងណាក៏ដោយ គឺពិតជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃការដេកពិតមែន ។ ទោះបី ជាយើងដេកបានលក់ស្រួលបន្ទាប់ពី
ផឹកគ្រឿងស្រវឹងក៏ដោយក៏បរិមាណនៃការដេករបស់យើងដែលពោរពេញទៅដោយក្តីសុបិន្តមានការថយដែរ។ ខួរក្បាល
របស់យើងមានការដេកច្រើនប្រភេទ គឺមានមនុស្ស ខ្លះដេកទៅមានសុបិន្ត រីឯខ្លះទៀតអត់មានទេ ។ សារពាង្គកាយនិង
ចិត្តរបស់យើងត្រូវការ  "ដំណេកដែលមានសុបិន្ត"   ដើម្បីបន្ធូរភាពតានតឹង ក៏ដូចជាបង្កើននូវថាមពលឡើងវិញដ
 ល់  ស្រ
វឹងជាអ្នកកាត់បន្ថយនូវដំណេកដែលមានសុបិន្ត

ជាហេតុធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍នឿយហត់

មិនស្កប់ស្កល់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ ។
១០. ជំនឿៈ ការទំពារចំបើងមុនពេលផឹក អាចជួយឲ្យអ្នកផឹកមិនចេះស្រវឹង ។

ការពិតៈ មិនពិត - វិធីតែមួយគត់ ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកផឹកមិនស្រវឹង គឺមិនផឹក ។
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១១.ជំនឿៈ ប្រសិនបើអ្នកផឹកគ្រឿងស្រវឹងជាញឹកញាប់ អ្នកនឹងញៀនគ្រឿងស្រវឹង។

ការពិតៈ ពិត - គ្រឿងស្រវឹង គឺជាគ្រឿងញៀនដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាល និងរាងកាយរបស់អ្នក ប្រែប្រួល ។ ហេតុដូច្នេះ ប្រសិន
បើអ្នកផឹកច្រើនរាល់ពេលជាទៀងទាត់ នោះអ្នកនឹងទៅជា ដុះមេជាមិនខាន គឺអត់ស្រាមិនបាន ។ អ្នកប្រហែលជាត្រូវ
បង្កើនបរិមាណផឹក ដើម្បីឲ្យ ខ្លួនមានអារម្មណ៍ដូចធម្មតាវិញ ។ គ្មានវិធីងាយៗណាដែលអាចបញ្ជាក់ថា ត្រូវផឹកនៅ ពេល
ណា  ប៉ុន្មានដង ដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ញៀននោះទេ អាស្រ័យទៅលើលក្ខណៈរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ
អ្នកមិនគួរគប្បីផឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយក៏មិនគួរ ណាផឹករហូតដល់ស្រវឹងនោះទេ ។
១២.ជំនឿៈ ប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ផឹកគ្រឿងស្រវឹងច្រើននិងជាទៀងទាត់ ដឹងពីផលប៉ះពាល់ម
 ិនល្អដោយសារការ
ផឹកគ្រឿងស្រវឹង នោះគេនឹងអាចសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់ការផឹកបានយ៉ាងងាយ ។

ការពិតៈ មិនពិត - មិនមែនជារឿងងាយនោះទេ ដែលត្រូវសម្រេចចិត្តថាឈប់ គឺឈប់ភ្លាមៗនោះ ។ វាជារឿងមួយដែល
ពិបាក ។ ការឈប់នៅពេលដែលខ្លួនញៀនទៅហើយ នោះមិនមែនថាមិនអាចធ្វើទៅបាននោះទេ គឺអាចឈប់បាន
តែវាពិបាកពីព្រោះថាប្រសិន បើឈប់ផឹក អ្នកនឹងមានអារម្មណ៏ឈឺ ហើយចិត្តរបស់អ្នកវិញ គឺនឹងត្រូវបានអូសទាញដោយ
សេចក្តីចង់ផឹក ដែលនេះគឺជារឿងពិបាកបដិសេធណាស់ ។ ហេតុដូច្នេះ ការដឹងពី មូលហេតុដែលនាំឲ្យឈប់ផឹក (ដូចជា
ថាតើគ្រឿងស្រវឹងមានផលអាក្រក់អី្វខ្លះ ដល់សុខ ភាពជាដើម) អាចជាជំហានមួយក្នុងការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នក ឲ្យឈប់
ផឹកបាន ។ ប៉ុន្តែអ្នកដែលចង់ឈប់ផឹក ត្រូវការការជួយនិងហេតុផលដើម្បីឲ្យខ្លួនគេ អាចឈប់ផឹកបានដោយជោគជ័យ ។
អី្វដែលល្អបំផុតនោះគឺ ត្រូវធ្វើខ្លួនយ៉ាងណាកុំឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកពឹង ទៅលើគ្រឿងស្រវឹងតាំងពីពេលដំបូង ។

១៣.ជំនឿៈ អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារគឺបណ្តាលមកពីគ្រឿងស្រវឹង

ការពិតៈ មិនពិត -អំពើហិង្សាប្រព្រឹត្តឡើងដោយមនុស្ស ដែលសម្រេចចិត្តទៅផឹក បន្ទាប់មកក៏បង្កជាអំពើហិង្សា
។ មនុសស្ ហិងសា
្ គឺជាអ្នកដែលត្រវូ ទទួលខុសត្រវូ ចំពោះទង្វរើ បស់ខន
ួ្ល ព្រមទាំងទទួលខុសត្រវូ ចំពោះការសម្រេច
ចិត្តផឹកគ្រឿងស្រវឹងរហូតដល់ស្រវឹង ។ ពួកគេមិនគួរទម្លាក់កំហុសទៅលើគ្រឿងស្រវឹងឡើយ ។(បំពង់ទឹកត្នោត
ជូរមិនអាចវាយនរណាម្នាក់ទេ តែមនុស្សទេជាអ្នកយកវាមកវាយ។)
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ឯកសារ ១.២សម្រាប់សិស្ស  ម៉ូឌុលស្តីអំពីការទប់ស្កាត់ការញៀនគ្រឿងស្រវឹង

ការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទសកម្ពុជាបានបង្ហាញថា មនុស្សប្រុសដែលផឹកញឹកញាប់រហូតដល់ស្រវឹងមានទំនោរទៅវាយធ្វើ
បាបប្រពន្ធ និងកូន ជាងបុរសដែលមិនផឹក ឬផឹកម្តងម្កាល ឬបុរសដែលស្រវឹងម្តងម្កាល ។    ដូច្នេះយើងអាចដឹងបានថា 	
								

មនុស្សប្រុសដែលពឹងទៅលើគ្រឿងស្រវឹង  ក៏មានទំនោរទៅ

							           ជាអ្នកប្រើហិង្សាបានដែរ ដោយសារតែជាតិតស្រវឹងធ្វើឲ្យពួក
 							            គេបា
 ត់បង
 ស
់ តិ និងមិនអាចគប
្រ គ
់ ង
្រ ខ
 ន
្លួ ឯងបាន តែទោះជា 	
								

យ៉ាងណាកយ
៏ ង
ើ ម
 ិនអា
 ចទម្លាកក
់ ហ
ំ ុសទៅគ្រឿងស្រវង
ឹ ទេគឺ 	

							            មនុស្សដ
 ែលជាអ្នកផឹកវាទេត្រូវទទួលកំហុស ។ (ការស្រាវ

ជ្រាវនោះស្ថិតនៅ
 ក្នុងការអង្កេតសុខភាពប្រជាសាស្រ្តកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៥ ក្នុងជំពូក២១ សី្តអំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ។)
១៤.ជំនឿៈប្រសិនបើអ្នកផឹកគ្រឿងស្រវឹង លាយជាមួយពស់វែក នោះវានឹងធ
 ្វើឲ្យអ្នកមានកម្លាំង ។

ការពិតៈ មិនពិត -  ផ្ទុយពីជំនឿដែលមានប្រជាប្រិយភាពនេះគឺមិនពិតទេ ។ ការដាក់សត្វ ដែលងាប់ឬរស់ចូលក្នុងស្រាស
គឺមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានកម្លាំងទេ ។ ការធ្វើដូច្នេះ គឺវាក្លាយម
 កពីអបិយជំនឿចិនបុរាណ ។ ពួកគេជឿជាក់ថា ពស់មានពិស
គឺជាសត្វដល
ែ មានសារបយោ
្រ
ជន៍សម្រាបស
់ ខ
ុ ភាពមនុសស្ ដូចជាអាចពយា
្ បាលសក់ជះុ្រ ធ្វឱ
ើ យ្ ពូកខា
ែ ងរួមភេទ និងបង្កន
ើ 
នូវសុខភាពទូទៅផងដែរ។ ក៏ប៉ុន្តែជាអកុសល ដោយសារតែអបិយ ជំនឿនេះ ពស់ជាច្រើនបានអន្តរាយ ។
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ការទប់ស្កាត់ការគ្រឿងញៀនស្រវឹង

មេរៀនទី ២ៈ ផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹង
រយៈពេលបង្រៀនៈ ២ ម៉ោង
ការត្រៀមលក្ខណៈ
មុនពេលបង្រៀនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូត្រូវ
  អាន និងពិនិត្យមេរៀនដោយហ្មត់ចត់ និងធ្វើកិច្ចតែងការបង្រៀន
  ពិនិត្យមើលឯកសារសិស្ស ដើម្បីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាន និងសំណួរ សម្រាប់សកម្មភាពត្រូវ
    នឹងការបង្រៀនដែរឬទេ?
  សរសេរសំណួរសិក្សាលើក្តារខៀន ឬនៅលើក្រដាសផ្ទាំងធំ។ ប្រសិនបើសិស្សមានសៀវភៅ គេអាចមើល
    ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
មើលកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃ
រៀបចំបន្ទប់រៀន (តុ កៅអី ក្តារខៀន...)
សម្ភារឧបទេស ធនធានដែលត្រូវការ

ថតចម្លងឯកសារមេរៀនទី ២ សម្រាប់សិស្ស
ក្រដាសពណ៌ខុសៗគ្នា ចំនួន៥សន្លឹក។

វត្ថុបំណងៈ

នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិស្សទាំងអស់អាច ៖

- កំណត់នូវផលប៉ះពាល់និងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានរបស់គ្រឿងស្រវឹង

- បង្ហាញនូវចំណុចទាំង ៥ផ្នែកនៃផលប៉ះពាល់និងការជះឥទិ្ធពល។

៤០នាទី

ចំណងជើងមេរៀនទី ២ៈ ផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹង
សេចក្ដីផ្ដើម
លោកគ្រូ/អ្នកគ្រូសរសេរចំណងជើងមេរៀននៅលើក្តារខៀន។

លោកគ្រូ/អ្នកគ្រូគួរប្រើផែនទីគំនិត៖ គ្រូសរសេរចំណងជើងមេរៀននៅលើក្តារខៀន រួចគូសរង្វង់ជុំវិញ ចំណងជើង
មេរៀននោះ។    បន្ទាប់មកគ្រូឱ្យសិស្សឡើងមកក្តារខៀនម្នាក់ម្តងៗ ដើម្បីបង្ហាញយោបល់របស់គេនៅជុំវិញចំណង  
ជើងនេះទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារៈសំខាន់នៃមេរៀនឱ្យបានកាន់តែច្រើន។ ធ្វើរបៀបនេះដើម្បីឱ្យថ្នាក់រៀនមានសកម្មភាព
និងឱ្យសិស្សទាំងអស់ក្លាហានក្នុងការបញ្ចេញយោបល់របស់ខ្លួន។

ផលប៉ះពាល់នៃ 

ការផឹកគ្រឿងស្រវឹង

អ្នកអាចគិតអំពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ឬអ្នកដទៃនៅក្នុងផ្ទះឬភូមិរបស់អ្នក។

តើការផឹកគ្រឿងស្រវឹងមានផលប៉ះពាល់អី្វខ្លះចំពោះមនុស្ស? តើអី្វខ្លះដែលអ្នកបានកត់ ចំណាំ?

ឱ្យសិស្សបន្ថែមនូវពាក្យមួយចំនួនទៅកាន់ផែនទីគំនិតនេះពន្យល់ថាចំពោះការផឹកគ្រឿងស្រវឹង គឺផ្តល់មកនូវផលប៉ះ

ពាល់វិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាន ហើយធ្វើការប្រើប្រាស់នូវ ឧទាហរណ៍ សមស្របណាមួយដែលសិស្សគ្រប់គ្នាបានបង្ហាញ

ដើម្បីពន្យល់អំពីផលប៉ះពាល់វិជ្ជមាន

និងអវិជ្ជមាន។

ចំពោះផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានដូចជាការធ្វើឱយ្ មានភាពជឿជាក់

មានភាពសប្បាយរីករាយ ទំាងអស់នះេ គឺសទ
ុ ត
្ធ ជា
ែ ហេតផ
ុ លដែលមនុសស្ គ្រប់គ្នាធ្វើការជ្រើសរើសយកការផឹក។
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ការទប់ស្កាត់ការគ្រឿងញៀនស្រវឹង
សកម្មភាពសំខាន់ៗ 								

៤៥នាទី

ផលប៉ះពាល់នង
ិ ឥទិព
្ធ លអវិជមា
្ជ ននកា
ៃ រផឹកគ្រឿងស្រវង
ឹ ច្រន
ើ កើតមានឡើងដល់ធាតុខស
ុ ៗគ្នាជាច្រន
ើ របស់មនុសស្ ។
គ្រូសរសេរចំណុចទាំង៥ ខាងក្រោមនេះនៅលើក្តារខៀន

      1. សារពាង្គកាយរបស់យើង

      2. ចិត្តរបស់យើង (វិធីដែលយើងគិតនិងមានអារម្មណ៍)
      3. អាកប្បកិរិយារបស់យើង (អី្វដែលយើងធ្វើ)

      4. ការទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយអ្នកដទៃ (រួមទាំងទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទ)
      5. សង្គមនិងសហគមន៍របស់យើង។

គ្រូឱ្យសិស្សផ្តល់ឧទាហរណ៍មួយ សម្រាប់ប្រភេទនីមួយៗ នៃផលប៉ះពាល់ដែលបានបង្ហាញ  ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដប្រជា

ថាសិស្សទាំងអស់គ្នាយល់បានថា ពួកគេគួរតែគិតឱ្យបានទូលំទូលាយអំពីផលប៉ះពាល់ និងឥទិ្ធពល។ មិនមែនគិតតែអំពី
ផលប៉ះពាល់កើតមានភ្លាមៗមកលើរូបរាងកាយដោយសារការផឹកគ្រឿងស្រវឹងនោះទេ។
គ្រូបែងចែកសិស្សជា៥ក្រុមតូចៗដែលមានគ្នា៦-៧នាក់

ដោយក្រុមនីមួយៗទទួលបានក្រដាសពណ៌ខុសៗគ្នាមួយ

សន្លឹក និងឱ្យពួកគេធ្វើការពិភាក្សាចំណុចមួយក្នុងចំណោមចំណុចទាំងអស់។ ឧទាហរណ៍ៈ ក្រុមទីមួយពិភាក្សាលើ ចំណុច
ទី១ ហើយក្រុមទីពីរពិភាក្សាលើចំណុច ទី២  ក្រុមទីបីពិភាក្សាលើចំណុចទី៣ ជាដើម។

ក្រុមនីមួយៗត្រូវតែបង្កើតនូវគំនិតស្តីអំពីផលប៉ះពាល់ និងឥទិ្ធពលគ្រឿងស្រវឹងទៅលើផ្នែក ដែលក្រុមខ្លួនទទួលខុស

ត្រូវនិងត្រូវសរសេរវាលើក្រដាសដែលគ្រូបានចែកឱ្យ។ សិស្សទាំង អស់គ្នាមានពេល៥នាទីក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះ។
ក្រោយពេល៥នាទី បិទតំណាងរូបមនុស្សនៅលើក្តារ

ខៀន។

ឱ្យសិស្សរកមើលគំនិតរបស់ពួកគេ

បិទនៅលើតំណាងរូបមនុស្សនោះ។

ហើយយកវាមក

សិស្សម្នាក់អាចធ្វើបទ

បង្ហាញនូវគំនិតរបស់ពួកគេ និងពន្យល់ប្រសិនបើមានសំណួរ

មួយចំនួនពីសិស្សក្រុមដទៃទៀត។ សរសើរសិស្សទាំងអស់គ្នា
ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេ។

ចំពោះតំណាងនៃរូប

មនុស្សនេះគឺ   ត្រូវព្យួរទុកនៅលើជញ្ជាំងនៃថ្នាក់រៀន សម្រាប់
មេរៀនក្រោយៗទៀត។

         ចែកឯកសារសម្រាប់សិស្ស ទៅកាន់ក្រុមទាំងអស់។

ឱ្យសិស្សធ្វើការបំពេញនូវចំណុចខ្វះខាត នៃផលប៉ះពាល់ដោយ
ពឹងផ្អែកទៅលើក្រដាសនេះ។

          បន្ទាប់មក គ្រូអាចសួរសិស្សថា តើពួកគេមានអារម្មណ៍

ដូ ច ម្ តេចបន្ ទាប់ ពី បានក្ រ ឡេកមើ ល រូ ប បំ ព្ រួ ញ ផលប៉ះ ពាល់
អវិជ្ជមាន។

គ្រូដឹកនាំការពិភាក្សាជាមួយពួកគេដោយឱ្យសិស្ស

ធ្វើលក្ខណៈផ្ទុយគ្នារវាងផលប៉ះពាល់វិជ្ជមាននៃការ
ស្រវឹងជាមួយ នឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែល

ផឹកគ្រឿង

មានរយៈពេលយូរ។ គ្រូអាចបន្ថែមនូវព័ត៌មាន/គំនិតដែល មានការ ទាក់ទងគ្នា។
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ការទប់ស្កាត់ការគ្រឿងញៀនស្រវឹង
ចំណុចគន្លឹះសំខាន់ៗមួយចំនួនដែល
អាចបញេ្ចញនៅទីនេះអាចជា៖

   ផលប៉ះពាល់វិជ្ជមាននៃការផឹកគ្រឿងស្រវឹង៖

  ការចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមដោយមាន អារម្មណ៍សប្បាយរីករាយ និងភាពជឿជាក់ព្រមទាំង ភាពរាក់ទាក់

             ជាមួយនឹងអ្នកដទៃ ហ៊ានរាំ


  ការជជែកគ្នាលេង ច្រៀង

  ការសប្បាយរីករាយ  ទាំងអស់នេះគឺជាហេតុផលដែលទាក់ទាញមនុស្សឱ្យផឹកគ្រឿងស្រវឹង

  ប្រសិនបើអ្នកផឹកយូរៗម្តងហើយផឹកតិចតួចនោះគ្រឿងស្រវឹង អាចក្លាយជាមធ្យោ បាយមួយសម្រាប់ការសប្បាយ      

            ក៏ប៉ុនែ្តផលប៉ះពាល់វិញគឺច្រើនតែមានរយៈពេលខ្លី។     វាធ្វើឱ្យអ្នកមានទំនុកចិត្តសម្រាប់តែរយៈពេលពីរឬបីម៉ោង

            មិនមែនរហូតទេ។

     ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន៖

តើមានច្រើន-ដូចទៅនឹងរូបរាងមនុស្ស ដែលបានបង្ហាញ

ឥទិ្ធពលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺបង្កឱ្យមានរយៈពេលយូរ (គ្រោះថ្នាក់ បំផ្លាញទំនាក់ទំនង ឆ្លងមេរោគអេដស៍ មានផ្ទៃ

           ពោះ បំផ្លាញខួរក្បាលនិងថ្លើម បាត់បង់ការងារ។ល។)


ឧទាហរណ៍មួយនៃផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន ដែលជាញឹកញាប់តែងតែកើតឡើង ចំពោះការផឹកគ្រឿងស្រវឹងនោះគឺ   

         អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ។ ការស្រាវជ្រាវនៅក្នុង   ប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញថា៤០% ចំពោះស្រ្តីកម្ពុជាដែលទទួលរងការ     

         ប្រើអំពើហិង្សាពីប្តីញៀនគ្រឿងស្រវឹង បើប្រៀបធៀបទៅគឺមានចំនួន៩% ឬក៏មានចំនួនតិចជាងចំពោះស្រី្តដែលប្តី  
         របស់គេមិនដែលផឹកឬក៏ផឹកដែរតែមិនបានស្រវឹង ឬក៏កំរស្រវឹង។ ដូចេ្នះបុរសដែល ស្រវឹងជាញឹកញាប់តែងតែមាន
        ទំនោរទៅរកការប្រើអំពើហិង្សានៅផ្ទះ ដោយសារតែជាតិស្រវឹងបានធ្វើឱ្យពួកគេបាត់បង់សតិ និងមិនអាចគ្រប់គ្រង
        ខ្លួនឯងបាន។

បញ្ចប់មេរៀន				

១៥នាទី

		

 គ្រូជ្រើសរើសសិស្សម្នាក់ឱ្យមកឈរនៅខាងមុខក្តារខៀន ហើយឱ្យគាត់/នាង (សិស្ស) ជ្រើសរើសនូវផលប៉ះពាល់
     

ឬក៏ឥទិ្ធពលអវិជ្ជមានមួយនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង។

សិស្សម្នាក់នោះត្រូវធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបង្ហាញពីវាដោយ

មិនអាចនិយាយអ្វីបានឡើយ។ សិស្សដទៃទៀតត្រូវទាយថា តើផលប៉ះពាល់ ឬក៏ឥទិ្ធពលអវិជ្ជមាននោះជាអ្វីដោយ
ផ្អែកលើ សកម្មភាពដែល គាត់/នាងបានធ្វើ។

ប្រសិនបើនៅសល់ម៉ោង គ្រូអាចជ្រើសរើសសិស្សផ្សេងទៀតមកលេងបន្ត។
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ការទប់ស្កាត់ការគ្រឿងញៀនស្រវឹង

សេចក្តីណែនាំរបស់គ្រូ


គឺជាការសំខាន់ណាស់ ដើម្បីទទួលស្គាល់ថា ការផឹកគ្រឿងស្រវឹង អាចបណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដែល

ធ្វើឱ្យពួកគេសប្បាយរីករាយ។ សិស្សគ្រប់គ្នាប្រហែលជា ដឹងរួចទៅ ហើយអំពីបញ្ហានេះ ហើយពួកគេក៏អាចធ្វើការស្រាវជ្រា

វវាបានដោយងាយស្រួលផងដែរ។ ប្រសិនបើ យើងគ្រាន់តែបង្រៀនមនុស្សវ័យក្មេង អំពីផលអាក្រក់ដោយ មិនបានទទួល
ស្គាល់ពីផលល្អនៃការផឹក

ដូច្នេះមនុស្សវ័យក្មេងទាំងអស់នោះនឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអី្វដែលអ្នកនិយាយឡើយ។

ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនគឺកំពុងតែមានការកើនឡើងជាពិសេសសិស្ស

និងមនុស្សវ័យកេ្មងដែលកំពុង

មានជីវិតរស់នៅដោយសេរី ហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិក្រៅពីក្រុមគ្រួសាររបស់គេដូច្នេះ វិធីល្អបំផុតនោះគឺ  
ត្រូវជួយពួកគេឱ្យសិក្សាអំពីភាពពិតនៃការផឹកគ្រឿងស្រវឹង និងធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងនូវបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេព្រម

ទាំងមនុស្សដទៃទៀតដូច្នេះពួកគេអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយវិចារណញ្ញាណដោយខ្លួនពួកគេផ្ទាល់ដូចជាថាតើពួក
គេសម្រេចចិត្តមិនផឹក ឬផឹកដោយសុវត្ថិភាព និងផឹកមានកម្រិត។

  សិស្សមួយចំនួន នៅក្នុងថ្នាក់របស់អ្នកនឹងទទួលរងការឈឺចាប់ពីឪពុកឬម្តាយ ដែលផឹកស្រារហូតដល់បណ្តាល

ឱ្យមានបញ្ហា ឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា ការចំណាយប្រាក់ទៅលើគ្រឿងស្រវឹង ជាជាងទៅលើក្រុមគ្រួសារ    
និងមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតម្រូវការរបស់ដៃគូ និងកូនៗរបស់ខ្លួន។ ប្រសិនបើសិស្សនិយាយអំពីបញ្ហានេះ ត្រូវយកចិត្ត

ទុកដាក់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅកាន់អារម្មណ៍ និងគំនិតរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ ដែលត្រូវបានគេធ្វើឱ្យ ឈឺចាប់

ចូរអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំសុវត្ថិភាពនៅក្នុងចំណុចឯកសារបន្ថែមនៃផ្នែកទី៥នៅចុងបញ្ចប់នៃសៀវភៅនេះ។
មនុស្សទាំងអស់គ្នា អំពីច្បាប់មូលដ្ឋាននិងភាពអាថ៌កំបាំង ប្រសិនបើអ្នកគិតថាចាំបាច់។

  ឧបសម្ពន
័ ១
្ធ ទំពរ័ ទី៦៤  ផ្តលន
់ វូ ព័តមា
៌ នបន្ថម
ែ ទៅលើយទ
ុ សា
្ធ សដ
្ត្រ ម
ើ ប្ ប
ី ងៀ្រ នអំពគ
ី ឿ្រ ងសវ្រ ង
ឹ ។
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មេរៀនទី ៣ៈ រក្សាអ្វីដែលល្អ និងផ្លាស់ប្តូរអ្វីមិនល្អ
រយៈពេលបង្រៀនៈ ២ ម៉ោង
ការត្រៀមលក្ខណៈ
មុនពេលបង្រៀនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូត្រូវ
  អាន និងពិនិត្យមេរៀនដោយហ្មត់ចត់ និងធ្វើកិច្ចតែងការបង្រៀន
  ពិនិត្យមើលឯកសារសិស្ស ដើម្បីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាន និងសំណួរ សម្រាប់សកម្មភាពត្រូវ
    នឹងការបង្រៀនដែរឬទេ?
  សរសេរសំណួរសិក្សាលើក្តារខៀន ឬនៅលើក្រដាសផ្ទាំងធំ។ ប្រសិនបើសិស្សមានសៀវភៅ គេអាចមើល
    ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
មើលកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃ
រៀបចំបន្ទប់រៀន (តុ កៅអី ក្តារខៀន...)
សម្ភារឧបទេស ធនធានដែលត្រូវការ

ក្រដាសតូចៗ ដើម្បីទុកសរសេរសំណួរសម្រាប់សិស្សទាំងអស់គ្នា

ករណីសិក្សានិយាយអំពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង ដែលមានឯកសារ ៣១ សម្រាប់សិស្ស ។
កាត់វាជាចំណែកតូចៗ
ប្រអប់មួយ។
វត្ថុបំណងៈ

នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិស្សទាំងអស់អាច ៖

- ពន្យល់ពីគំនិតរបស់ពួកគេ ស្តីអំពីយេនឌ័រ ដែលទាក់ទងទៅនឹងភាពលម្អៀង

- យល់អំពីផលវិបាក របស់អ្នកដែលផឹកគ្រឿងស្រវឹងច្រើន មានមកលើបរិស្ថាន
- បង្ហាញពីស្ថានភាពខុសៗគ្នា ដែលមនុស្សជ្រើសរើសការផឹកគ្រឿងស្រវឹង។

សេចក្ដីផ្ដើមៈ ល្បែងបាល់ក្រដាស

						

២៥នាទី

ឥឡួវនេះ យើងទាំងអស់គចា
្នា ប់ផម
ើ្ត គិតអំពអ
ី ដ
្វី ល
ែ យើងបានរៀននៅក្នង
ុ មេរៀនទី១ និងទី២។ អ្នកអាចក្រឡេកមើល

ក្រដាសទំាងឡាយ ដែលមានបិទនៅលើជញ្ជាំងក្នុងថ្នាក់រៀនដើម្បីឱ្យ ចងចាំបានកាន់តល
ែ ។
្អ អ្នកទាំងអស់គត
្នា វូ្រ គិតអំពី
សំណរួ សំខាន់មយ
ួ ដែលអ្នកចង់សរួ ទៅកាន់ សិស្សដទៃទៀត អំពីអី្វមួយដែលអ្នកនឹកឃើញក្នុងមេរៀនទាំងអស់នេះ។ ចូរ
សរសេរសំណួរទាំងនោះនៅលើក្រដាស ។

  គ្រូចែកក្រដាសតូចៗទៅឱ្យសិស្សទាំងអស់គ្នាម្នាក់១សន្លឹក ដើម្បីឱ្យពួកគេសរសេរសំណួរ ដែលពួកគេចង់សួរ។

បន្ទាប់ពីសិស្សទាំងអស់បានសរសេរសំណួរមួយរួចហើយ ឱ្យពួកគេមូរក្រដាសសំណួរនោះធ្វើជាបាល់ ហើយបោះវាចូល

ទៅក្នុងប្រអប់មួយ។

     យកបាល់មួយក្នុងចំណោមបាល់ទាំងអស់ចេញពីក្នុងប្រអប់  ហើយចោលវាទៅកាន់នរណាម្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់ ។ នៅ
ពេលដូចគ្នានោះផងដែរ គ្រូចាប់ផ្តើមរាប់រហូតដល់១០ ។ ចំពោះអ្នក ដែលចាប់បានបាល់ត្រូវបោះវាទៅឱ្យមនុស្សម្នាក់

ផ្សេងទៀតឱ្យបានលឿន។  នៅពេលរាប់ដល់ ១០ អ្នកដែលកំពុងកាន់បាល់ ត្រូវបើកបាល់នោះមើល ហើយអានសំណួរ
ដែលនៅក្នុងបាល់នោះឱ្យបានឮៗ បន្ទាប់មកព្យាយាមឆ្លើយវា។ ប្រសិនបើមិនអាចឆ្លើយបានអ្នកផ្សេងទៀត ត្រូវជួយឆ្លើយ ។
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៦០នាទី

សកម្មភាពសំខាន់ៗ 				

យើងនឹងធ្វើករណីសិក្សាមួយ ស្តីអំពីស្ថានភាពចំនួន៧ ដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈឯកសារ

សម្រាប់សិស្ស។ អ្នកត្រូវអាននូវករណីសិក្សានោះ និងត្រូវឆ្លើយសំណួរខាង ក្រោម។
គ្រូសរសេរសំណួរខាងក្រោមនៅលើក្តារខៀន។

  តើនៅពេលណា និងហេតុអី្វបានជាពួកគេផឹកគ្រឿងស្រវឹង?

  តើនរណាដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នេះ និងទទួលរងដោយរបៀបណា?

  តើយើងអាចជួយធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងផ្នែកសុខភាព និងអាកប្បកិរិយា ដោយវិធីណា?
បន្ទាបម
់ ក គ្រប
ូ ង
ែ ចែកសិសស្ ជា៧ក្រម
ុ និងចែកករណីសក
ិ សា
្ ដែលមាននៅលើឯកសារសម្រាបស
់ ិស្ស ទៅឱ្យក្រុម

នីមួយៗ។ ក្រុមនីមួយៗ ទទួលបានករណីសិក្សាមួយ ហើយពួកគេត្រូវពិភាក្សាក្នុងក្រុមដើម្បីសិក្សាអំពីករណីសិក្សានោះ
និងឆ្លើយសំណួរខាងលើ។

អ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់កិច្ចការនេះគឺចង់ឱ្យសិស្សទាំងអស់ដឹងច្បាស់ថា តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលទទួល

រងផលប៉ះពាល់ពីអ្នកដែលផឹកគ្រឿងស្រវឹង។ ទុកពេលឱ្យពួកគេយ៉ាង តិចបំផុត១៥នាទី សម្រាប់ការពិភាក្សាពីករណី
សិក្សានេះ ។

អនុញ្ញាតឱ្យក្រុមនីមួយៗរាយការណ៍អំពីករណីសិក្សារបស់ពួកគេ
តើអ្នកអាចផ្តល់នូវការសង្ខេបអំពីករណីសិក្សារបស់អ្នកបានទេ?
ចូរប្រាប់យើងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការផឹកគ្រឿងស្រវឹង។

         តើក្រុមរបស់អ្នករកឃើញនូវដំណោះស្រាយណាមួយ ដើម្បីធ្វើឱ្យបញ្ហានេះប្រសើរ ឡើង ដែរឬទេ ?
       ថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការអង្កេតទៅលើមូលហេតុ ដែលនាំឱ្យមនុស្សផឹកគ្រឿងស្រវឹង ។ អ្នកត្រូវគិតអំពីឱកាស ឬហេតុ

ផលមួយចំនួន ដែលធ្វើឱ្យនរណាម្នាក់ផឹកគ្រឿងស្រវឹង។ សរសេរឱកាស ឬហេតុផលទាំងនោះឱ្យបានយ៉ាងហោចណា

ស់៣ ។ នៅពេល ដែលអ្នកបានសរសេររួច អ្នកអាចដើរជុំវិញនៅក្នុងថ្នាក់រៀននេះ ហើយសាកសួរសិស្សដទៃអំពីឱកាស
ឬហេតុផលរបស់ពួកគេ ដែលបានសរសេរនៅលើក្រដាស។ អ្នកអាចបន្ថែមនូវឧទាហរណ៍ល្អៗរបស់សិស្សដទៃ ទៅក្នុង

ក្រដាសរបស់អ្នក ហើយដើរទៅមើលសិស្សដទៃទៀត ។

ឱ្យសិស្សធ្វើការចែករំលែកនូវគំនិតរបស់ពួកគេរយៈពេល១០នាទី។

គូសតារាងមួយនៅលើក្តារខៀន ហើយប្រមូលផ្តុំគ្នា និងសរសេរនូវចម្លើយដែលបានពីសិស្ស ទាំងអស់គ្នា។ អនុញ្ញាត

ឱ្យពួកគេចាត់ចម្លើយទាំងអស់ជា ៤ប្រភេទដូចខាងក្រោម៖
ព្រឹតិ្តការណ៍សង្គម

ការដោះស្រាយបញ្ហា

សុខភាព

អាពាហ៍ពិពាហ៍

ផឹកដើម្បីបំភេ្លចទុក្ខ

ផឹកឱ្យសុខភាពរឹងមាំ

បុណ្យទាន

ផឹកដើម្បីអារម្មណ៍សប្បាយ

ផឹកបន្ទាប់ពីសម្រាលកូន

ពិធីជួបជុំមិត្តភក្តិ

ផឹកដើម្បីឱ្យក្លាហាន
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ផ្សេងៗ
គិតថាវាមាន

រសជាតិឆ្ងាញ់

ការទប់ស្កាត់ការគ្រឿងញៀនស្រវឹង
	 ល្បែងសិក្សា៖ ឱ្យសិស្សម្នាក់មកខាងមុខថ្នាក់ ហើយប្រាប់ថា គាត់/នាងនឹងត្រូវធ្វើកាយវិការ (ដោយមិនអាចនិយាយ
អ្វីបានឡើយ) អំពីឱកាសឬមូលហេតុមួយ ដែលនាំឱ្យមនុស្សផឹកគ្រឿងស្រវឹង ហើយសិស្សដទៃនឹងទាយ។ នរណាម្នាក់

ដែលទាយត្រូវបុគ្គលម្នាក់នោះ គឺជាបុគ្គលបន្ទាប់ ដែលត្រូវឡើងមកធ្វើកាយវិការអំពីអ្វីមួយផ្សេងទៀត។

      គ្រូបែងចែកសិស្សជាក្រុមតូចៗ ដោយមានសិស្សប្រុស និងស្រីសើ្មៗគ្នា។ បន្ទាប់មក ចែកក្រដាសដែលបានសរសេរ
ប្រធានបទរួចទៅក្រុមនីមួយៗ (ក្រុមមួយទទួលបានប្រធានបទ មួយ)។
ប្រធានបទទាំងនេះ គឺ៖

១. មនុស្សប្រុសអាចប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងបានល្អជាងមនុស្សស្រី។

២. អ្នកមិនគួរផឹកគ្រឿងស្រវឹង មុនពេលអ្នកមានអាយុ១៦ឆ្នាំ។

៣. ការញៀនគ្រឿងស្រវឹង គឺជាអី្វមួយ ដែលកើតឡើងចំពោះមនុស្សទន់ខ្សោយ។

៤. ខ្ញុំនឹងមិនទទួលឥទ្ធិពលពីការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់មិត្តភក្តិឡើយ ខ្ញុំអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯង ។
      យើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយប្រធានបទទាំងនេះ។ នៅពេលអ្នកពិភាក្សាក្រុម អ្នកត្រូវតែមានអ្នកដឹកនាំម្នាក់ ដែល

ត្រូវប្រាកដថា អ្នកគ្រប់គ្នានៅក្នុងក្រុមទទួលបានឱកាសដើម្បីចូលរួម ។ នៅក្នុងការពិភាក្សាមួយ វាពិតជាសំខាន់ដែល

អ្នកតែងតែធ្វើការពន្យល់ថា ហេតុអី្វ បានជាអ្នកគិតថាអី្វមួយត្រូវ ឬខុស ។

       ចូរពន្យល់ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នក។ មានជំនួយការម្នាក់ ដែលជាអ្នកសរសេរនូវអី្វដែលជាគំនិតរបស់ក្រុម។

គាត់/នាងក៏ធ្វើការកត់ត្រាផងដែរថា តើពួកគេមិនយល់ព្រម ដោយមូលហេតុអី្វ ។

សមាជិកដទៃទៀតនៅក្នុងក្រុម ត្រូវតែដឹងអំពីអី្វដែលត្រូវបានសរសេរហើយត្រូវដឹងផងដែរថាតើត្រឹមត្រូវដែរ ឬទេ។

       នៅចុងបញ្ចប់ ត្រូវមានអ្នកធ្វើបទបង្ហាញម្នាក់ ដែលនឹងប្រាប់ពីលទ្ធផលទៅកាន់មិត្តរួមថា្នក់ នៅក្នុងថ្នាក់ ។

      គ្រូដើរជុំវិញដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលការចូលរួមរបស់អ្នកគ្រប់គ្នា ។  នេះប្រហែលជាឱកាសល្អដើម្បីបំពេញនៅក្នុង  
      ក្រដាសវាយតម្លៃការសិក្សារបស់សិស្ស។

ចំពោះការពិភាក្សានេះ គឺមិនមែនមានន័យ សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តខុស ឬត្រូវនោះទេ ផ្ទុយទៅវិញគឺវាផ្តោតទៅលើ

ការបង្កើនចំណេះដឹងស្តីអំពីបញ្ហាយេនឌ័រ និងភាពពិតនៃចំណង់។

         នៅក្នុងមេរៀនបន្ទាប់ យើងនឹងធ្វើការសិក្សាបន្ថែមអំពីវិធីដែលគ្រឿងស្រវឹងដំណើរការ និងការផឹកដែលមានការ
ទទួលខុសត្រូវ ។

បញ្ចប់មេរៀន			

		

១៥នាទី

ល្បែងនេះ អាចលេងនៅក្រៅថ្នាក់រៀន ។ ប្រាប់សិស្សឱ្យបង្កើតជារង្វង់មួយ ហើយឈរឱ្យជិតគ្នា ។ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយ

រូបឈរនៅចំកណ្តាលនៃរង្វង់។

សិស្សដែលឈរនៅចំកណ្តាល គឺស្រេកទឹកណាស់ហើយចង់ផឹកទឹក។ ចំណែកឯអ្នកដែលឈរជារង្វង់ គឺជាអ្នកដែល

កំពុងលាក់ទឹក ពួកគេចង់ផឹកទឹកដោយខ្លួនរបស់គេផ្ទាល់។ សិស្សម្នាក់ចាប់ផ្តើមកាន់កែវទឹក នៅពីក្រោយខ្នងរបស់គេ។
ពួកគេត្រូវហុចកែវទឹកទៅឱ្យគ្នាតាមក្រោយខ្នងរបស់ពួកគេ។ អ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសល្បឿនដោយ ខ្លួនរបស់អ្នកផ្ទាល់

និងតាមទិសដៅណាមួយដែលអ្នកចង់បាន។ ចំពោះអ្នកដែលនៅ ចំកណ្តាលរង្វង់ត្រូវតែ  "តាមមើល" ថាតើកែវទឹកបាន
មកដល់ណាហើយ។
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ការទប់ស្កាត់ការគ្រឿងញៀនស្រវឹង

ប្រសិនបើគាត់/នាងទាយត្រូវ ដូច្នោះគេនឹងអាចទទួលបានកែវទឹកនោះ។

បន្តិចក្រោយមក អ្នកប្រាប់សិស្សដែលឈរជារង្វង់ ឱ្យឈប់ហុចកែវទឹក ហើយផ្តល់ ឱកាសឱ្យសិស្សដែលឈរនៅ

កណ្តាលដើម្បីទាយថា តើកែវបានមកដល់ណាហើយ។ ប្រហែលជាគាត់/នាង បានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងជិតដិត ហើយ

គេអាចកត់សម្គាល់ ដឹងថា តើកែវនោះនៅឯណា។

សេចក្តីណែនាំរបស់គ្រូ
នៅក្នុងមេរៀននេះ មានមធ្យោបាយជាច្រើនក្នុងការធ្វើការងារជាក្រុម ។ អ្នកអាចធ្វើឱ្យការរួបរួមគ្នាកាន់តែ  មានភាព    

រស់រវើកបាន ដោយស្នើឱ្យពួកគេធ្វើការពន្យល់អំពី មុខងារនៅក្នុងក្រុម។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនពួកគេ គឺជាអ្នកជំនួយការ
ឱ្យពួកគេនិយាយឡើងវិញនូវអី្វខ្លះ ដែលជាមុខងារព្រមទាំងតួនាទី ។

នៅពេលដែលធ្វើការពិភាក្សា អំពីប្រធានបទជាការសំខាន់ ដែលគ្រូត្រូវសង្កត់ន័យថា មិនមានអី្វច្បាស់លាស់ ដែល     

ត្រូវឬខុសនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញអ្នកត្រូវរកនឹក នូវការជជែកវែកញែកគ្នាល្អណាមួយហើយធ្វើការការពារគំនិតទាំងនោះចំពោះ
ការប្រឆាំងទៅនឹងគំនិតដទៃទៀត។ ក្នុងនាមជាគ្រូអ្នកអាចអនុវត្ត នូវគំនិតនេះជាមួយក្រុមដោយបង្កើតជា ឧទាហរណ៍មួយ
ស្នើឱ្យពួកគេធ្វើការពន្យល់នូវចម្លើយ។

     ហេតុអី្វបានជាអ្នកគិតដូច្នោះ? តើមាននរណាម្នាក់ ដែលគិតខុសពីពួកគេ? តើអ្នកអាចផ្តល់ជាឧទាហរណ៍មួយ បានឬទេ?

ឬក៏ព្យាយាមផ្តល់នូវការជជែកវែកញែកដែលមិនដូចគ្នា ឬខុស ដូច្នេះសិស្សអាចធ្វើពួកវាឱ្យមានលក្ខណៈ ផ្ទុយគ្នាបាន។
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ឯកសារសម្រាប់សិស្ស ៣ - ម៉ូឌុលស្តីអំពី ការទប់ស្កាត់ការញៀនគ្រឿងស្រវឹង

	ភាព គឺជាបុរសម្នាក់ដែលមានអាយុ៣៤ឆ្នាំ។ គាត់ធ្លាប់ធ្វើជាជាងសំណង់នៅឯ
 ក្រុងភ្នំពេញ ក៏ប៉ុនែ្តគាត់ត្រូវបាន
គេបឈ្ឈប់ពីការងារ។ឥឡូវគាត់រស់នៅ
 ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នៅក្នុងស
 ្រុកបារ៉ាយ ។ គាត់មានប្រពន្ធនិង កូន២
នាក់ ។ ភាពមានអារម្មណ៍ខឹងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបឈ្ឈប់គាត់ពីការងារហើយគាត់ក
 ៏មិនបានដឹងពីមូលហេតុផងដែរ ។
មិត្តភក្តិម្នាក់របស់គា
 ត់ ក៏មិនមានការងារធ្វើដូចគ្នា ហើយទន្ទឹមន
 ឹងនេះផងដែរពួកគេបានចំណាយពេល វេលាជាច្រើន
នៅឯហាងកាហ្វេ ។ ពួកគេក៏ផឹកប៊ីយែរច្រើនផងដែរ ។ប្រពន្ធរបស់គាត់បានឲ្យ គាត់ទៅរ កការងារធ្វើផងដែរ ដោយសារ
តែនាងត្រូវធ្វើការងារជាច្រើន ដើម្បីរកប្រាក់សម្រាប់ ផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារ ។ ក៏ប៉ុនែ្តភាពមិនចង់ធ្វើការងារទេហើយចំណែក
ឯមិត្តភក្តិរបស់គាត់ក៏យល់ព្រមដូចគាត់ផងដែរ ។ ដោយគាត់ន
 ិយាយថា ពួកគាត់នឹងមិនអាចរកការងារណាល្អបាន ទេ
ដោយសារតែមិនមានការងារច្រើន ។ ចំណែកឯកូនៗទាំងពីររបស់គាត់ ស្នាក់នៅផ្ទះជា មួយនឹងយាយរបស់គេ និងមិន
អាចទៅរៀនបានទេ ដោយសារតែមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ ។
លុក និងប្រពន្ធរបស់គាត់មានការវាយតប់គ្នាជាច្រើន ។ លុក បាននិយាយផងដែរថា ការវាយធ្វើបាបនេះ គឺដោយ
សារតែការអត់មានកូន ។ ពួកគេបានចាប់ផ្តើមផឹកស្រាស អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយ ហើយតា
 ំងពីពេលនោះមក
ពួកគេតែងតែមានការវាយតប់ជាច្រើនដង។ ជួនកាលវាបានក្លាយជាទង្វម
ើ ួយមិនល្អសម្រាប់លុក ចំពោះការ វាយធ្វើ
បាបប្រពន្ធ ។ បន្ទាប់មក នាងបានរត់ចេញទៅឲ្យអ្នកជិតខាងជួយនាង ក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងជាត្រូវធ្វើដូចម្តេច ។ ប្រហែល
ជាពួកគេត្រូវទាក់ទងទៅកាន់ប៉ូលីស?
					

សុខា ទៅរៀននៅសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្ត ហើយគាត់រ
 ៀនមុខវិជ្ជាច្បាប់ ។ 		

					

ក្រោយពេលច
 េញពីសាលារៀន គាត់ទៅបៀរហ្គាដិនជាមួយមិតភក្តិរបស់គាត់ ។ 		

					

ពួកគេបានផឹកស្រាជាច្រើនទើបត្រឡប់មកផ្ទះ ។ នៅពេលនោះផងដែរ គាត់វិលមុខ 		

					

ហើយមិនអា
 ចគ្រប់គ្រងស្មារតីបានល្អនោះទេ ។ គាត់បានធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់គាត់ 		

					

ដោយត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងយូរ ហើយគ្រូរប
 ស់គាត់ក
 ៏បាននិយាយថា កិច្ចការ		

					

ផ្ទះរបស់គាត់គឺធ្វើមិនបានល្អសោ
 ះ ។ពេលខ្លះគាត់សម្រេចច
 ិត្តថាត្រឡប់មកផ្ទះ 		

					

ក្រោយពាលចេញពីសាលាក៏ប៉ុន្តែមិត្តភក្តិរបស់គាត់តែង

តែទូរស័ព្ទហៅគាត់ទៅផឹក

ស្រាព្រមទាំងនិយាយឲ្យគាត់ថា ឈប់ធ្វើជាមនុស្សទន់ខ្សោយទៀតទៅ ហើយត្រូវត
 ែមកកុំខាន ។

ចាន់ធូ រស់នៅក្នុងភូមិមួយជិតខេត្តបាត់ដំបង ។ គាត់ ជាបុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់ ដែលមាន អាយុ៦
 ៥ឆ្នាំ ។ កាល
ពីមុនគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាមេឃុំ

ប៉ុន្តែគាត់បានលួចប្រាកម
់ ួយចំនួនពីរដ្ឋ

។

ឥឡូវនេះគាត់មានជីវភាពក្រីក្រណាស់ហើយ

ចំណាយពេលវេលាទាំងអស់របស់គាត់ទៅផឹកស្រាស ។
ក្មេងៗទាំងឡាយនៅក្នុងភូមិ ខ្លាចគាត់ខ
 ្លាំងណាស់ ដោយសារតែគាត់ស្រែកខ្លាំងៗ ហើយមា
 ន ពេលខ្លះគាត់ស្រែក
រហូត ដល់យប់ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃដេកមិនបាន ។ ម្តាយរបស់ក្មេងៗទាំងនោះបានប្រាប់ពួកគេ មិនឲ្យទៅជិតគាត់ទ
 េ។
គ្រប់ៗគ្នាមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងគាត់ទេ ក៏ប៉ុនគា
្តែ ត់ហាក់បីដូចជាមិនខ្វល់អី្វឡើយ ។
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ជីវភាពក្រីកណា
្រ ស់ ហើយចំណាយពេលវេលាទាំងអស់របស់គាត់ទៅផឹកស្រាស ។ ក្មេងៗទាំងឡាយនៅក្នុងភូមិ
ខ្លាចគាត់ខ
 ្លាំងណាស់ ដោយសារតែគាត់ស្រែកខ្លាំងៗ ហើយមា
 ន ពេលខ្លះគាត់ស្រែករហូតដល់យប់ ដែលធ្វើឲ្យអ្នក         
ដទៃដេកមិនបាន ។ ម្តាយរបស់ក
 ្មេងៗទាំងនោះបានប្រាប់ពួកគេ មិនឲ្យទៅជិតគាត់ទ
 េ ។ គ្រប់ៗគ្នាមិនដែលយកចិត្តទុក
ដាក់នឹងគាត់ទេ ក៏ប៉ុន្តែគាត់ហាក់បីដូចជាមិនខ្វល់អី្វឡើយ ។
ដោយសារតែចាន់ ថុល ធ្លាប់ផឹកស្រាសច្រើនពេក ទើបប្រពន្ធរបស់គាត់បានសុំឲ្យគាត់ឈប់ផឹក ។ គាត់ក៏បាន
ឈប់ ក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយមកគាត់បែរជាធុញទ្រាន់ដោយសារតែគាត់ចង់ចេញទៅក្រៅ  ដើម្បីទៅច្រៀងលេងនៅបារ
និងមានភាពសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងមិតភក្តិរបស់គាត់ ។ គាត់បានសន្យាថាគាត់នឹងម
 ិនផឹកស្រាសទៀតទេក៏ប៉ុន្តែ 
គាត់ផឹកប៊ីយែរម្តង ។
ឥឡូវគាត់មា
 នអារម្មណ៍ល្អច្រើន ក៏ប៉ុនែ្តប្រពន្ធរបស់គាត់មិនសប្បាយរីករាយនឹងទង្វើនោះទេ ។ នាងបាននិយាយ
ថា គាត់ច
 េញទៅក្រៅជាញឹកញាប់ដោយមិនបា
 នជួយចិញ្ចឹមក
 ូន ឬក៏ជួយនាងធ្វកា
ើ រងារជិតៗផ្ទះទេ ។
ចាន់ថុល

មិនបានស្តាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់ទេ

ដោយសារតែគាត់អាចរកបានប្រាកម
់ ួយចំនួនពីការងាររបស់គាត់

ដែលអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចាយវាយ ។ ហើយដោ
 យសារតែគាត់អាចរកប្រាក់បានដោយខ្លួនផ្ទាល់ដូច្នេះ
គាត់អាចធ្វើការចំណាយទៅលើការជ្រើសរើសអី្វមួយ។
					

ស្រីយ៉ា មានអារម្មណ៍មិនសប្បាយរីករាយឡើយ ។ នាងបានទិញទ
 ូរស័ព្ទដៃថ្មីមួយ 		

					

គ្រឿង ដោយចំណាតយប្រាក់ ដែលជីតារបស់នាងបានឱ្យ ។

					

កាលពីម្សិលមិញ នាងបានទៅហាងកាហ្វម
េ ួយជាមួយន
 ឹងមិត្តភក្តិមួយចំនួនទៀត 		

					

ហើយពួកគេក៏បានសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាផ
 ងដែរ ។ នាងចាំបានថា នាងមាន		

					

ទូរស័ព្ទនៅពេលដែលនាងកំពុងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងមិត្តភក្តិ ក៏ប៉ុន្តែក្រោយ 		

ពេលនាងភ្ញាក់ពីដេកព្រឹកឡើង ស្រាប់តែបាត់ទូរស័ព្ទ។ នាងមិនអាចចាំបានថា តើនាងបានទុកវានៅកន្លែងណា ឬក៏នៅ
ពេលដែលនាងចេញពីហាងកាហ្វេនោះទេ ។
ថ្ងៃនេះនាងនឹងទៅជួបជីតារបស់នាងហើយនាងក៏ស
 ង្ឃឹមផងដែរថាគាត់នឹងមិនសាកសួរអំពីទូរស័ព្ទនោះឡើយ ។
ជាធម្មតា ទីន មិនមែនឆ្កួតល្ងីលដ
្ងើ ូច្នេះទេ ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវគាត់មា
 នបញ្ហាដ៏ធំមួយ ។ ម្តាយរបស់គាត់បានរកប្រាក់កំរៃ 
់ ្រាក់ទាំងនោះដើម្បីចំណាយទៅលើថ្លៃជួលផ្ទះ ។ ទីនបាន
មួយចំនួន នៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរ ហើយនាងចង់ប្រើប្រាសប
ទៅចូលរួម ក្នុងពិធីជប់លៀងមួយជាមួយន
 ឹងមិត្តភក្តិមួយចំនួនទៀត ហើយព
 ួកគេក៏បានចាប់ផ្តើមលេងល្បែងស៊ីសង ។
គាត់មិនបានដឹងថាហេតុអនោ
ី្វ ះទេ គាត់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះខ្ចីប្រាក់ពម
ី ្តាយរ បស់គាត់ ដោយសារតែគាត់គិតថា គាត់នឹង
អាចឈ្នះបានប្រាក់ជាច្រើនមកវិញ ។ ហេតុដូចម្តេចបានជាគាត់ឆ្កួតដូច្នេះ? គាត់មិនបានដឹងថា ហេតុអី្វបានជាគាត់ធ្វើ
ដូច្នោះ ។ ឥឡូវគាត់បានចាញ់អ
 ស់ប្រាក់ហើយ និងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងម្តាយរបស់គាត់ទៀត។តើម្តាយរបស់គាត់
នឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្តេច នៅពេលដែលដឹងថាទីនបានចាញ់អស់ប្រាកទា
់ ំងនោះ ?
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មេរៀនទី ៤ៈ ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹង
រយៈពេលបង្រៀនៈ ២ ម៉ោង
ការត្រៀមលក្ខណៈ
មុនពេលបង្រៀនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូត្រូវ
  អាន និងពិនិត្យមេរៀនដោយហ្មត់ចត់ និងធ្វើកិច្ចតែងការបង្រៀន
  ពិនិត្យមើលឯកសារសិស្ស ដើម្បីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាន និងសំណួរ សម្រាប់សកម្មភាពត្រូវ
    នឹងការបង្រៀនដែរឬទេ?
  សរសេរសំណួរសិក្សាលើក្តារខៀន ឬនៅលើក្រដាសផ្ទាំងធំ។ ប្រសិនបើសិស្សមានសៀវភៅ គេអាចមើល
    ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
មើលកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃ
រៀបចំបន្ទប់រៀន (តុ កៅអី ក្តារខៀន...)
សម្ភារឧបទេស ធនធានដែលត្រូវការ

សម្ភារៈរូបរាងកាយខុសៗគ្នានៅលើក្រដាស
ស្កុត

ក្រដាសតូចៗដើម្បីរៀបចំជាគំនិតមួយចំនួន។
វត្ថុបំណងៈ

នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិស្សទាំងអស់អាច ៖
- បង្ហាញអំពីរបៀបដែលគ្រឿងស្រវឹងចូលនិងចេញពីក្នុងសារពាង្គកាយ
- សម្រេចចិត្តដោយខ្លួនផ្ទាល់ថាតើនៅពេលណាដែលការផឹកអាចទទួលយកបាននិងនៅ
ពេលណាដែលបង្កជាបញ្ហា។

ចំណងជើងមេរៀនទី ៤ៈ ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹង
សេចក្ដីផ្ដើម

							

២៥នាទី

      ឱ្យសិសស្ ម្នាកៗ
់ នូវបណ្ណពាក្យមួយសន្លក
ឹ ដែលមានពាកយ្ មួយចំនន
ួ ដូចជា៖ ផឹកប៊យ
ី រែ ជាមួយគ្នា សវ្រ ង
ឹ ក្អត
ួ សបបា
្ យ

គ្រឿងស្រវង
ឹ ការបើកបរ បញ្ហាសវ្រា ស
ី ី្គ ស្រាស រាំ ជមះ្លោ បៀរហ្គាឌន
ិ អាកក
្រ ់ សម្ពាធពីមត
ិ ភ
្ត ក្តិ ខួរកបា
្ ល កព
្រ ះ ថ្នាញ
ំ ៀន
ឆ្លាត ថ្លម
ើ ឈឺកបា
្ ល ឆេវឆាវ ស្រី្ត អារម្មណក
៍ ង
្មេ អាពាហ៍ពពា
ិ ហ៍ ធក
្លា ់ រីករាយ ភ្លច
េ ហាមឃាត់ ញៀន យឺត។

         ចូរក្រឡក
េ ទៅមើលបណ្ណពាក្យរបស់អក
្ន ។ តើនរណាអាចបប
្រា ខ
់ បា
ំុ្ញ នថា អីដ
្វ ល
ែ ពាកយ្ ណាដល
ែ ទាក់ទង ជាមួយនឹង
គ្រឿងស្រវង
ឹ ឬការញៀនគ្រឿងស្រវង
ឹ ?

      ឱ្យសិសស្ មួយចំនន
ួ ប្រាបអ
់ ព
ំ ពា
ី ក្យរបស់ពក
ួ គេ និងទំនាក់ទន
ំ ងទៅនឹងគឿ្រ ងសវ្រ ង
ឹ ។

      ពន្យល់ថា យើងបង្កត
ើ ជាសាច់រឿងមួយដោយបប
ើ្រ ស
្រា ពា
់ កយ្ ទាំងអស់នះេ ។ សិសស្ គប
្រ គ
់ ត
្នា វូ្រ តប
ែ ង្កត
ើ លប្ ះមួយជា
មួយនឹងពាក្យរបស់ពក
ួ គេ។ ជាដំបង
ូ អ្នកត្រវូ បង្ហាញនូវពាកយ្ ហើយ បន្ទាបម
់ កអ្នកបន្ថម
ែ នូវលប្ ះមួយ។

     ចំពោះរឿងនោះ គឺនយា
ិ យពីនរណាម្នាក់ ដែលតវូ្រ បានគេហៅថា សុខភាព។ គាត់/នាងទៅ ភ្នព
ំ ញ
េ ។ គជា
ូ្រ អ្នកចាប់
ផ្តម
ើ ជាមួយនឹងរឿងនេះ។

    "ថ្ងម
ៃ យ
ួ សុខភាពបានធ្វដ
ើ ណ
ំ
រើ ទៅក្រង
ុ ភ្នព
ំ ញ
េ ..." ជស
ើ្រ រស
ើ បុគល
្គ ម្នាកផ
់ ស្ ង
េ ទៀតឱយ្ បន្តសាច់រឿង ជាមួយនឹងលប្ ះ
មួយទៀត។ បុគល
្គ ដែលនៅជិតគ្រជា
ូ អ្នកបន្ថម
ែ នូវលប្ ះផស្ ង
េ ទៀត។ នៅពេលដល
ែ នរណាម្នាកម
់ ន
ិ អាចរកនឹកឃើញនូវអី្វ
មួយ ដូចះេ្ន រឿងគឺតវូ្រ បានបញ្ចប់ ហើយយើងនាំគចា
្នា ប់ផម
ើ្ត លេង សាជាថ្ម។
ី
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៣៥នាទី

សកម្មភាពសំខាន់ៗ 					

         ពន្យល់ថា អ្នកនឹងបង្ហាញ ព្រមទាំងធ្វើការពន្យល់អំពីដំណើរការ របស់គ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុង    សារពាង្គកាយតាំងពី
ពេលវាចូលរហូតដល់ចេញពីសារពាង្គកាយទៅវិញ។

         សុំអ្នកស្ម័គ្រចិត្តពីររូបដែលមានភេទដូចគ្នាដើម្បីជួយក្នុងដំណើរការសកម្មភាពនេះ។
          អ្នកនឹងប្រើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ដើម្បីបិទជម្រៀកក្រដាស នៃរូបបំណែកផ្សេងៗ មិនរាងកាយរបស់មនុស្ស ទៅលើអ្នក
ស្ម័គ្រចិត្តទីពីរ ដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបដែលគ្រឿងស្រវឹងចូល និងចេញពី សារពាង្គកាយ។
           ស្នើអ្នកស័្មគ្រចិត្តម្នាក់ដើម្បីដើរតួជាអ្នកផឹកគ្រឿងស្រវឹង។

           តើគ្រឿងស្រវឹងរត់ទៅកន្លែងណានៃសារពាង្គកាយនៅពេលដែលយើងផឹកវាចូល ?(ចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ ក្រពះ) នៅ

ពេលដែលមានអ្នកចូលរួមណាម្នាក់ឆ្លើយត្រឹមត្រូវរួចហើយ ស្នើឱ្យអ្នកជំនួយការម្នាក់ទៀត យកជម្រៀកក្រដាសតំណាង
"ក្រពះ" ទៅបិទនៅលើកន្លែងត្រឹមត្រូវនៃរូបរាងកាយរបស់អ្នកស្ម័គ្រ ចិត្តទីមួយដោយប្រើស្កុត។

           តើគ្រឿងស្រវឹងចូលទៅកន្លែងណាបន្ទាប់មកទៀត? (ចូលទៅសរសៃឈាម)

         នៅពេលដែលគ្រប់គ្នាទាយបានត្រឹមត្រូវហើយ ពន្យល់ដល់ពួកគេថា សរសៃឈាមមាននៅ គ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុង

សារពាង្គកាយរបស់យើង ដូច្នេះហើយគ្រឿងស្រវឹងចូលទៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងសារពាង្គកាយ។ សួរបន្តទៀតថាតើវារត់ទៅ

កន្លែងណាទៀត? នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវហើយ បញ្ជាក់ប្រាប់ពួកគេថា វារត់ទៅកាន់ខួរក្បាល។
ស្នើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទីពីរបិទជម្រៀកក្រដាសតំណាង "ខួរក្បាល" ទៅលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទីមួយ។

           តើគិតថា គ្រឿងស្រវឹងផ្តល់ភាពប៉ះពាល់អី្វខ្លះដល់ខួរក្បាលរបស់មនុស្ស?

         ចម្លើយរួមមាន៖ ធ្វើឱ្យយើងវិលមុខ ពិបាកគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ ពិបាករក្សាលំនឹងចលនារាង កាយ និងពិបាកគ្រប់

គ្រងសកម្មភាព និយាយស្តីមិនច្បាស់ ហើយដើរទ្រេតទ្រោតៗ វាធ្វើឱ្យអារម្មណ៍របស់យើងមានការផ្លាស់ប្តូរដូចជា មាន

អារម្មណ៍សប្បាយ កើតទុក្ខ ក្តៅក្រហាយជាដើម ធ្វើឱ្យយើងបាត់បង់នូវភាពម្ចាស់ការរបស់ខ្លួនដែលជាហេតុនាំឱ្យកាន់តែ

មានភាពក្លាហាន កាន់តែជឿជាក់ និងកាន់តែរួសរាយរាក់ទាក់ខុសពីធម្មតា ធ្វើឱ្យលទ្ធភាពវាយតម្លៃពីស្ថានភាពផ្សេងៗ  
ឱ្យបានត្រឹមត្រូវថយចុះដែលជាហេតុនាំឱ្យយើង

គិតខ្លី

មិនអាចគិតដល់ផលវិបាកដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារ

ទង្វរើ បស់ខន
ួ្ល ។ គ្រឿងស្រវង
ឹ ធ្វឱ
ើ យ្ ខួរក្បាលខូចខាតយូរអង្វង
ែ ប្រសន
ិ បើយង
ើ ផឹកដល់កម្រត
ិ មួយល្មម ដែលអាចបំផញ
្លា

ខួរក្បាលយើងបាន ឬប្រសិនបើយើងផឹកញឹកញាប់ទៀតនោះ។

          តើគឿ្រ ងស្រវង
ឹ រត់ទៅណាទៀត? (រត់ទៅថ្លម
ើ )។ ស្នអ
ើ ក
្ន ស្មគ
័ ច
្រ ត
ិ ទ
្ត ព
ី រី ឱ្យបិទជម្រៀកក្រដាសតំណាង រូប "ថ្លើម"
នៅកន្លែងត្រឹមត្រូវលើខ្លួនរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទីមួយ។

           តើថ្លើមមានតួនាទីធ្វើអី្វ?

         វាមានតួនាទីបន្សាបជាតិពុល សម្អាតភាពកខ្វក់ចេញពីសរសៃឈាម ដើម្បីធ្វើឱ្យយើងមាន  សុវត្ថិភាព។ គ្រឿង

ស្រវឹងគឺជាជាតិពុល ហេតុដូច្នេះហើយទើបបានជាថ្លើមចាប់ផ្តើមបញ្ចេញចោលនូវគ្រឿងស្រវឹងដែលមាននៅក្នុងឈាម។
ថ្លើមបញ្ចេញចោលនូវជាតិពុលនេះដែលធ្វើ ឱ្យសារធាតុគីមីនៅក្នុងគ្រឿងស្រវឹង ក្លាយទៅភាគទុនល្អិតៗដែលមានគ្រោះ

ថ្នាក់តិច។ នៅពេល ដែលវាបានបញ្ចប់នូវតួនាទីបែបនេះហើយ អ្នកនឹងលែងស្រវឹង ឬធីងធោងឈឺក្បាលទៀត ហើយ។
នៅពេលដែលជម្រៀកក្រដាសរូបបំណែកនៃរាងកាយ

ត្រូវបានបិទសព្វអស់ហើយនៅលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទីមួយអ្នកអាច

សួរទៅកាន់កម
ុ្រ ទាំងអស់គថា
្នា តើកន្លង
ែ ណាខ្លះដែលគ្រឿងស្រវង
ឹ ទៅដល់ ហើយវាចាកចេញពីសារពាង្គកាយដូចម្តច
េ ?។
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ធ្វើតាមដំណើរការដូចដែលមាន បង្ហាញនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំគ្រូ។ ឱ្យអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទីមួយបិទជម្រៀកតំណាងអ្នក
ផ្សេងៗនៃរាងកាយឱ្យចំកន្លែងត្រឹមត្រូវនៅលើខ្លួនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទីពីរ។

បញ្ចប់មេរៀន					

៤០នាទី

		

         យើងបានសិក្សាជាច្រើនអំពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការផឹកគ្រឿងស្រវឹង និងអំពីរបៀប ដែលគ្រឿងស្រវឹងចូល

ទៅក្នុងសារពាង្គកាយរបស់យើង។ ក៏ប៉ុន្តែការផឹកគ្រឿងស្រវឹងក៏អាច ធ្វើឱ្យមានភាពសប្បាយរីករាយផងដែរ ហើយថ្ងៃ
នេះយើងនឹងធ្វើការអង្កេតទាក់ទងទៅនឹង បញ្ហានេះផងដែរ។

           គូរបន្ទាត់មួយនៅលើក្តារខៀនហើយសរសេរ៖
ពេលផឹកនាំឱ្យមានបញ្ហា

ពេលផឹកមិននាំឱ្យមានបញ្ហា

           ខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នកផ្តល់ឧទាហរណ៍មួយទាក់ទងទៅនឹងឱកាស និងមូលហេតុនៃការផឹកដែលអាចទទួលយកបាន។
ឧទាហរណ៍៖ ផឹកកុំឱ្យស្រវឹងខ្លាំង ឬយូរៗផឹកម្តង នៅពេលចូលរួមក្នុងពិធី អាពាហ៍ពិពាហ៍។

         ក្រុមនីមួយៗបង្កើតជាបញ្ជីមួយ ឱ្យដូចទៅនឹងបញ្ជីនៅលើក្តារខៀន ហើយចាប់ផ្តើមស្វែងរកគំនិតជាមួយគ្នា។
         គ្រូដើរជុំវិញដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលថា តើអ្នកគ្រប់គ្នាបានចូលរួមសកម្មភាពនេះឬទេ។ អ្នកអាចត្រួតពិនិត្យអំពីការ
ចូលរួមនេះបាន ដោយសួរទៅកាន់សិស្សពីរ ឬបីនាក់ថា "តើអី្វខ្លះ ជាគំនិតរបស់អ្នក?"ឬក៏ "តើអ្នកគិតអំពីអី្វ?" បន្ទាប់

ពីរយៈពេល៥នាទី ក្រុមទាំងអស់អាន នូវបញ្ជីនោះ។

         គ្រូសរសេរចម្លើយនៅលើក្តារខៀន ដោយបន្ថែមឧទាហរណ៍ថ្មីៗមួយចំនួនពីក្រុម នីមួយៗ រហូតដល់បញ្ជីត្រូវបាន

បំពេញចប់សព្វគ្រប់។ ចំពោះបញ្ជីនេះត្រូវបានរក្សាទុក ឬក៏ព្យួរនៅលើជញ្ជាំង។
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           សំណួរសំខាន់គឺ៖ តើនៅពេលណាដែលការផឹកបង្កឱ្យមានបញ្ហា?
សញ្ញាមួយចំនួនដែលបង្ហាញអំពីការផឹកនាំឱ្យមានបញ្ហា៖
     ១. នៅពេលមនុស្សផឹកញឹកញាប់

     ២. នៅពេលមនុស្សម្នាក់ស្រវឹងរាល់ពេលគេផឹក
     ៣. នៅពេលមនុស្សម្នាក់ផឹកដល់ថ្នាក់ក្អួត

      ៤. នៅពេលការផឹករបស់មនុស្សម្នាក់ មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងអាក្រក់ដល់ចំណងទាក់ទងរបស់គេ ដូចជាក្នុង
           គ្រួសារ ជាមួយមិត្តភក្តិដែលមិនចេះផឹក ឬការងារ

      ៥. នៅពេលមនុស្សម្នាក់មានតែមិត្តភក្តដែលចេះផឹកដូចគ្នា

      ៦. នៅពេលមនុស្សម្នាក់ហ៊ានប្រថុយប្រថានធ្វើអី្វមួយ ដូចជារួមភេទដោយមិនប្រើស្រោមអនាម័យ ឬបើក   

           បរនៅពេលស្រវឹង

      ៧. នៅពេលមនុស្សម្នាក់ផឹកស្រវឹងរួចហើយ បែរជាមានអាកប្បកិរិយាកោងកាចនិងប្រើអំពើហិង្សា
      ៨. នៅពេលមនុស្សម្នាក់ខ្ជះខ្ជាយប្រាក់កាក់លើគ្រឿងស្រវឹង

      ៩. នៅពេលការផឹកនោះមានផលប៉ះពាល់ដល់ការងារ ឬការសិក្សារបស់គេ

      
 ១០. នៅពេលមនុស្សម្នាក់ផឹកគ្រឿងស្រវឹងដោយសារតែគេមិនដឹងអំពីវិធីផ្សេងៗដើម្បីប្រើក្នុងការប្រឈម   

           ជាមួយនឹងបញ្ហាពិបាកចិត្តផ្សេងៗ

         ទាំងអស់នេះ គឺជាសញ្ញានៃការផឹកដែលមានបញ្ហា។ នៅក្នុងមេរៀនបន្ទាប់ យើងនឹងធ្វើការសិក្សាអំពីវិធីក្នុងការដោះ
ស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះ។ តើអី្វដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីទប់ ស្កាត់បញ្ហានេះ? ឬក៏ប្រសិនបើយើងឃើញនរណាម្នាក់
ដែលប្រហែលជាអ្នកផឹកនាំមកនូវបញ្ហា តើអ្នកអាចជួយគាត់ដោយរបៀបណា?
   នៅពេលសល់ម៉ោងអ្នកអាចលេងល្បែង "តើខ្ញុំជាអី្វ?"

          ឱ្យសិស្សនឹករកពាក្យមួយចំនួន ដែលទាក់ទងទៅនឹងមេរៀននេះ។ ស្នើសិស្សឱ្យសរសេរ ពាក្យទាំងនោះនៅលើក្តារ
ខៀនរហូតដល់អ្នកគ្មានបញ្ជីមួយដែលមានពី ១៥ ទៅ ២០ ពាក្យ។បន្ទាប់ពីនេះចូរពន្យល់អំពីរបៀបលេងល្បែង។

            បុគ្គលម្នាក់នឹងទទួលបានក្រដាសមួយនៅលើក្បាលរបស់គាត់ ព្រមទាំងពាក្យមួយដែលបាន មកពីលើក្តារខៀន។
អ្នក ត្រូវតែទាយថាអ្នកជាអី្វ ដោយសួរទៅកាន់មិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នា។  ចំពោះមិត្តរួមថ្នាក់វិញគឺពួកគេគ្រាន់តែឆ្លើយថា
បាទ/ចាសឬទេ ដូច្នេះអ្នកត្រូវតែរៀបចំនូវសំណួរ របស់អ្នក។

ឧទាហរណ៍៖ នៅពេលនរណាម្នាក់គឺជាថ្លើម ដូច្នេះគាត់អាចសួរថា៖ "តើខ្ញុំជាវត្ថុឬ?" សំណួរដែលអាចសួរផ្សេងទៀត។

តើខមា
ំុ្ញ នមាឌធំឬ?" តើខនៅ
ំុ្ញ ក្នង
ុ ខ្លន
ួ មនុសស្ ឬ? អ្នកអាចផ្លាសវ
់ ណ
េ គ្នាបានតែ៥ដងប៉ណ
ុ
ះ្ណោ ដើមប្ ទា
ី យថា តើអក
្ន គឺជាអី?
្វ
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មេរៀនទី៤ ៖ ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងក្នុងសារពាង្គកាយ
សេចក្តីណែនាំសម្រាប់គ្រូ
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មេរៀនទី ៥ៈ ទប់ស្កាត់ការញៀនគ្រឿងស្រវឹង
រយៈពេលបង្រៀនៈ ២ម៉ោង
ការត្រៀមលក្ខណៈ
មុនពេលបង្រៀនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូត្រូវ
  អាន និងពិនិត្យមេរៀនដោយហ្មត់ចត់ និងធ្វើកិច្ចតែងការបង្រៀន
  ពិនិត្យមើលឯកសារសិស្ស ដើម្បីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាន និងសំណួរ សម្រាប់សកម្មភាពត្រូវ
    នឹងការបង្រៀនដែរឬទេ?
  សរសេរសំណួរសិក្សាលើក្តារខៀន ឬនៅលើក្រដាសផ្ទាំងធំ។ ប្រសិនបើសិស្សមានសៀវភៅ គេអាចមើល
    ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
មើលកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃ
រៀបចំបន្ទប់រៀន (តុ កៅអី ក្តារខៀន...)
សម្ភារឧបទេស ធនធានដែលត្រូវការ

ឯកសារ ៥.១ សម្រាប់សិស្ស "យុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីគ្រឿងស្រវឹង"

ឯកសារ ៥.២ សម្រាប់សិស្ស "បញ្ជីសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងការផឹកដែលបង្កឱ្យមានបញ្ហា"
ក្រដាសពណ៌សធំមួយចំនួន ដើម្បីទុកធ្វើជាផ្ទាំងរូបភាពធំៗ
ខ្មៅដៃពណ៌ និងខ្មៅដៃ ដែលមានពណ៌ខុសៗគ្នា។

វត្ថុបំណងៈ

នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិស្សទាំងអស់អាច ៖

- បង្ហាញនូវវិធីខុសៗគ្នា ក្នុងការដោះស្រាយចំពោះការផឹកដែលបង្កឱ្យមានបញ្ហា

- បង្ហាញអំពីចំណេះដឹងរបស់ពួកគេ ចំពោះការញៀនគ្រឿងស្រវឹង នៅក្នុងមធ្យោបាយដែលមាន
  លក្ខណៈច្នៃប្រឌិត

- បង្កើននូវចំណេះដឹង អំពីការផឹកគ្រឿងស្រវឹងដោយភាពទំនួលខុសត្រូវ និងវិធីក្នុងការដោះស្រាយចំពោះការ
   ផឹកគ្រឿងស្រវឹងដែលបង្កឱ្យមានបញ្ហា។

ចំនងជើងមេរៀនទី ៥ៈ ទប់ស្កាត់ការញៀនគ្រឿងស្រវឹង
សេចក្ដីផ្ដើម

១៥នាទី

						

           ថន
ៃ្ង ះេ យើងនៅឯពិធជ
ី ប់លៀងមួយ យើងនាំគច
្នា ៀ្រ ងលេង។ ឱ្យក្រម
ុ គិតអំពក
ី ម
ុ្រ តន្រដ
ី្ត ធ
៏ ណា
ំ
មួយដែលមានឧបករណ៍

ខុសៗគជា
្នា ច្រន
ើ ហើយផ្នក
ែ នីមយ
ួ ៗអាចធ្វជា
ើ សម្លង
េ ខុសៗគ្នា។ មនុសស្ ម្នាក(
់ នៅពេលលេងលើកដំបង
ូ គឺលោក គ/ូ្រ
អ្នកគ្រ)
ូ ចាប់ផម
ើ្ត បង្កត
ើ សម្លង
េ និងធ្វច
ើ លនាមួយ។ វាតវូ្រ តមា
ែ នចង្វាកនៅ
់ ក្នង
ុ សម្លង
េ នោះ។ មនុសស្ ដល
ែ នៅជិតលោក

គ្រ/ូ អ្នកគ្រត
ូ វូ្រ តែស្តាបស
់ ម្លង
េ នោះរយៈពេល ៥វិនាទី រួចតវូ្រ បន្ថម
ែ សម្លង
េ និងចលនាមួយផស្ ង
េ ទៀត។ ចូររកសា
្ ការធ្វដ
ើ ច
ូ ះេ្ន

ជុវំ ញ
ិ រង្វងនៅ
់ ចន្លោះពេល ៥វិនាទីមង
្ត រហូតដល់អក
្ន រាល់គក
្នា យ
្លា ជាផ្នក
ែ មួយនៃម៉ាសន
ី៊ ។ អ្នកទាំងអស់គគ
្នា រួ តែស្តាបឮ និង

មើលឃើញគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយជាការសំខាន់បផ
ំ ត
ុ អ្នកទាំងអស់គគ
្នា ត
ឺ វូ្រ មានសម្លង
េ ខ្លាង
ំ ដូចៗគ្នា។ ចំណច
ុ សំខាន់ គឺ
អ្នកចូលរួមត្រវូ បង្កត
ើ ជាម៉ាសន
ី៊ មួយដែលបង្ហាញថា តើធាតុខស
ុ ៗគ្នាទាង
ំ អស់ ដំណរើ ការជាមួយគ្នាដោយរបៀបណា ។
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សកម្មភាពសំខាន់ៗ

៣៥នាទី

		

  ព្យួរឬបិទរូបភាពខុសៗគ្នា ពីឯកសារ ៥.១ សម្រាប់សិស្សនៅលើក្តារខៀន។

នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅលើពិភពលោក ក៏មានមនុស្សមួយចំនួន ដែលត្រូវបានក្រើន រំលឹកឱ្យយល់ដឹងអំពី

ការប្រឆាំងទៅនឹងការញៀនគ្រឿងស្រវឹង ឬការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង។ ប្រហែលជាអ្នកអាចធ្វើការបង្ហាញនូវផ្ទាំងរូប

ភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ផ្ទាំងរូបភាពទាំងអស់នេះ ផ្តោតទៅលើក្រុម និងបញ្ហាខុសៗគ្នាមួយចំនួន នៅពេលអ្នក ផឹកគ្រឿងស្រវឹង។
ឱ្យក្រុមនីមួយៗ ធ្វើការជ្រើសរើសការផ្សព្វផ្សាយមួយក្នុងចំណោមការផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ ហើយឆ្លើយនូវសំណួរ។

    ១. តើអ្នកបានឃើញអី្វនៅលើរូបភាព?

    ២. តើអ្នកគិតថា អី្វបានកើតឡើងនៅពេលមុននេះ និងបន្ទាប់ពីនេះ?
    ៣. តើរូបភាពនេះបង្ហាញអំពីគ្រឿងស្រវឹងអ្វីខ្លះ?

ទុករយៈពេលឱ្យសិស្ស ១៥នាទី ដើម្បីឆ្លើយសំណួរ រួចធ្វើបទបង្ហាញទៅកាន់មិត្តរួមថ្នាក់។
បង្ហាញបញ្ជីសកម្មភាព

ស្តីអំពីវិធីដែលអ្នកអាចដោះស្រាយ

ចំពោះការផឹកដែលបង្កឱ្យមានបញ្ហា។

នៅខណៈ

ពេលដែលកំពុងអានសកម្មភាពទាំងនោះ អ្នកអាចស្នើឱ្យសិស្សនិយាយឡើងវិញពីសកម្មភាពនោះ ដោយប្រើពាក្យរបស់

ពួកគេផ្ទាល់ឬដោយការផ្តល់ជាឧទាហរណ៍នៃសកម្មភាពនោះ។   នេះគឺជាវិធីល្អមួយក្នុងការសាកល្បងការយល់ដឹងរបស់
ពួកគេអំពីបញ្ហាទាំងនេះ។

ចំពោះរូបភាពដែលយើងទើបបានឃើញ គឺនិយាយអំពីការផ្តល់នូវដំបូន្មាន និងការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿង

ស្រវឹង។ យើងនឹងបង្កើតផ្ទាំងរូបភាពមួយដែលនិយាយអំពីការជួយមនុស្សឱ្យផឹកមានសុវត្ថិភាព។ ដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការ

ជ្រើសរើសប្រធានបទមួយក្នុងចំណោមប្រធានទាំងអស់ដែលមាននៅលើបញ្ជីសកម្មភាពនីមួយៗហើយប្រើប្រាស់វាដើម្បី
បង្កើតជាផ្ទាំងរូបភាពមួយ ។

នៅពេលបង្កើតផ្ទាំងរូបភាព តើកន្លែងណាដែលអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ ?

  ត្រូវមានពណ៌ដិតច្បាស់

  ត្រូវតែអាចមើលឃើញពីចម្ងាយ

  មិនត្រូវប្រើប្រាស់ពាក្យច្រើនពេកទេ ក៏ប៉ុន្តែមានរូបភាពច្បាស់
  វាត្រូវតែមានអី្វមួយ ដែលមានអត្ថន័យជ្រៅ។

(ដូចទៅនឹងរូបភាពមួយចំនួន ដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងមេរៀននេះ គឺរូបភាពទាំងនោះមាននូវស្រទាប់ពីរជាន់នៅ
ក្នុងវា។)

បញ្ចប់មេរៀន
ចក
ែ កដា
្រ សមួយដុំ គូលរ័ និងខ្មៅដព
ៃ ណ៌ ហើយលើកទឹកចិតស
្ត ស
ិ ស្ ឱ្យគូរគំនស
ូ ព្រាងជាមុនសិន។ អ្នកអាចដើរជុវំ ញ
ិ

ហើយសួរសិស្សអំពីគំនិតរបស់ពួកគេ ទៅលើផ្ទាំងរូបភាពនេះ។ប្រសិនបើពួកគេមានបញ្ហា ចំពោះការគិតអំពី ប្រធាបទ

អ្នកអាចជួយពួកគេបន្តិចផងដែរ។

  តើសកម្មភាពណាមួយ ដែលអ្នកអាចគូរបែបកំប្លែង ភ័យតក់ស្លុត ឬភ្ញាក់ផ្អើល?

      តើអ្នកអាចប្រើប្រាស់សញ្ញាណ ឬរូបភាពដែលមានស្រាប់ ដើម្បីបង្កើតជាចំណុចរបស់ អ្នកបានដែរឬទេ?

-27-
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ឧទាហរណ៍

ស្រាបៀរអាន់ឆ័រមួយកំប៉ុង ជាមួយនឹងមួកសុវត្ថិភាព (អត្ថន័យៈ ផឹកដោយសុវត្ថិភាព)

  ស្រាបៀរមួយកែវ ដោយមានសោរចាក់ទុក ( អត្ថន័យៈ ២/៣ថ្ងៃគឺមិនមានគ្រឿងស្រវឹង)

  នរណាម្នាក់ដែលកំពុងលេងបាល់ ដោយមានស្រាបៀរមួយកំប៉ុង ( អត្ថន័យ៖ លេងល្បែងកំសាន្តនៅពេលអ្នក  

               មានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្ត ចូរកុំផឹកគ្រឿងស្រវឹង)

  រូបភាពស្រាវីស្គីពីរដបកំពុងនិយាយគ្នា ( អត្ថន័យៈ និយាយជាមួយនរណាម្នាក់អំពីបញ្ហារបស់អ្នក)

  ការសិក្សាអំពីស្រាមួយកែវ ( អត្ថន័យៈ រៀនអំពីគ្រឿងស្រវឹង ធ្វើដូច្នេះគឺនឹងធ្វើឱ្យអ្នកអាចដោះស្រាយបាន

               យ៉ាងល្អប្រសើរជាមួយនឹងវា)។

           ប្រសិនបើធ្វើដូច្នេះ វានៅតែមានលក្ខណៈពិបាកចំពោះសិស្សច្រើនគ្នា អ្នកអាចប្រាប់ពួកគេថា ពួកគេអាច

បង្កើតជាផ្ទាំងរូបភាពមួយបាន ដើម្បីផ្សាយពីចំណេះដឹងអំពីគ្រឿងស្រវឹងឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ។ នេះប្រហែលអាចជាអី្វ
មួយ ដែលពួកគេបានរៀនពីមេរៀនទី១ ដល់ ទី៥។

           ឱ្យសិស្សធ្វើការបង្ហាញនូវឧទាហរណ៍ល្អៗមួយចំនួន ឬក៏គំនិតមួយចំនួន ទៅកាន់សមាជិកក្នុង ក្រុម។ ប្រសិនបើនៅ

ចុងបញ្ចប់នៃមេរៀន ពួកគេមិនបានបញ្ចប់ផ្ទាំងរូបភាពរបស់ពួកគេ អ្នកអាចស្នើពួកគេឱ្យធ្វើការបញ្ចប់វា នៅពេលណាដែល
ពួកគេមានពេល ឬទុកវាធ្វើជាកិច្ចការ ផ្ទះ។

           ខ្ញុំគិតថា យើងបានរៀនជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងគ្រឿងស្រវឹង ដែលមនុស្សដទៃមិនបានដឹង ដូច្នេះខ្ញុំគិតថា វាពិតជា

មាន សារប្រយោជន៍ណាស់ ប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់ផ្ទាំងរូបភាព របស់យើង ដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់អ្នកដទៃអំពីបញ្ហា

នេះ។ ខ្ញុំចង់ចំលងផ្ទាំងរូបភាពទាំងនេះ ហើយយកវាទៅព្យួរនៅក្នុងភូមិ ឬតាមផ្លូវ ដូច្នេះមនុស្សទាំងអស់អាចធ្វើការសិក្សា

អំពីវាបាន តាមរយៈផ្ទាំងរូបភាពទាំងនេះ។

គ្មានជាតិអាល់កុល
សេចក្តីណែនាំរបស់គ្រូ
  ប្រើប្រាប់កុំព្យូទ័រក្នុងការបង្កើតផ្ទាំងរូបភាព។

  ភាពដែលអាចធ្វើទៅបានផ្សេងមួយទៀត គឺការប្រើប្រាស់ ម៉ាស៊ីន

ថត រូបសម្រាប់បង្កើតផ្ទាំង រូបភាព។ មធ្យោបាយនោះ សិស្សអាច

ចាត់ចែងចំពោះផ្ទាំងរូបភាព របស់ពួក គេផ្ទាល់។ ជាការពិត អ្នកត្រូវ
បង្កើតជា ក្រុម ដែលត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នា។ ក្រុមដែលមាន សិស្ស៤

នាក់ អាចគិតអំពី មធ្យោបាយមួយ ដើម្បីបង្កើតនូវស្ថានការណ៍ មួយ
ដោយថតរូបភាពស្រវឹង ហើយប្រើប្រាស់រូបថតនោះ ដើម្បីដាក់
បន្ថែមអត្ថបទ ស្តីអំពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង។

ផ្តល់ព័ត៌មានជូនលោកនាយកសាលា អំពីគម្រោងរបស់យើង

ដើម្បីធ្វើការផ្សាយផ្ទាំងរូបភាពទាំងឡាយ។ ប្រហែលជាត្រូវថតចម្លង
ហើយ ពង្រីកយកទំហំA3 ដូច្នេះពួកគេអាចមើលឃើញបានកាន់តែ
ច្បាស់ល្អ។ ប្រសិន បើ ការផ្សាយផ្ទាំងរូបភាព នៅក្នុងភូមិជួបប្រទះ

នូវ បញ្ហា អ្នកក៏ អាចឱ្យសិស្សពីរ ឬបីនាក់ក្នុងចំណោមពួកគេធ្វើការ
ផ្សព្វផ្សាយនៅឯផ្ទះរបស់ពួកគេផ្ទាល់។
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មានជាតិអាល់កុល

ការទប់
ស
្កាត់ការគ្រ
ឿងញៀនស្រវឹង
Hand out
5.1  Alcohol
campaigns

បើស្រវឹងសូមកុំបើកបរ
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ឯកសារសម្រាប់សិស្ស៩.១  ម៉ូឌុលស្តីអំពី ការទប់ស្កាត់ការញៀនគ្រឿងស្រវឹង

កម្រិតនៃការវាស់ជាតិអាកុលក្នុងខ្លួនមនុស្ស
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Hand out 5.1  Alcohol campaigns

ការវាយប្រហាររបស់ជាតិអាកុល
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Hand out 5.1  Alcohol campaigns

ការបាត់បង់វិញ្ញាណ
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Hand out 5.1  Alcohol campaigns

រួមគ្នាទប់ស្កាត់ការញៀនគ្រឿងស្រវឹង
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ឯកសារសម្រាប់សិស្ស ៥.២ - ម៉ូឌុលស្តីអំពី ការទប់ស្កាត់ការញៀនគ្រឿងស្រវឹង

បញ្ជីសកម្មភាពប្រឆាំងទៅនឹងការផឹកដែលបង្កឱ្យមានបញ្ហា

១.ស្វែងរកវិធីណាផ្សេង ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា ជាជាងការផឹកគ្រឿងស្រវឹង។
២. និយាយជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ដែលចេះគាំទ្រខ្លួននៅពេលដែលអ្នកត្រូវការជួយនិងមនុស្សដែលមិនធ្វើឱ្យអ្នកផឹកគ្រឿង
ស្រវឹងទៀត។
៣. ស្វែងរកសកម្មភាពសប្បាយៗមួយចំនួនជាមួយនឹងមនុស្សដទៃដែលមិនប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង។ (ដូចជាលេងកីឡា)
៤. មានថ្ងៃទំនេរពីការផឹកយ៉ាងហោចណាស់ពីរឬបីថ្ងៃក្នុងមួយ   សប្តាហ៍។
៥. ប្រសិនបើអ្នកចេញទៅខាងក្រៅចូរសម្រេចចិត្តឲ្យបានមុនថាតើអ្នកនឹងផឹកចំនួនប៉ុន្មាន ហើយគោរពទៅតាមគម្រោងផែន
ការណ៍របស់អ្នក។
៦. ហាត់និយាយពីរបៀប "បដិសេធ " ចំពោះការផឹកគ្រឿងស្រវឹង។
មិនផឹកក៏ល្អដែរ។
៧.  ផឹកយឺតៗ.
៨.  ប្រសិនបើនៅបៀហ្កាដិនកុំឲ្យគេចាក់បំពេញកែវរបស់អ្នកត្រូវរង់ចាំឲ្យ
ផឹកអស់ពីកែវសិន។
៩. ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រាកដថា ពេលខ្លះអ្នកទុកកែវរបស់អ្នកឲ្យនៅទទេមុនពេលគេចាក់បំពេញទៀត។
១០.  លាយស្រាជាមួយនឹងទឹកសូដា។
១១.  ស្វែងយល់ព
 ីគ្រឿងស្រវឹងបន្ថែមដើម្បីឲ្យខ្លួនអ្នកអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងបានកាន់តែប្រសើរ។
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រង្វាយតម្លៃសិស្ស - ម៉ូឌុលស្តីអំពី ការទប់ស្កាត់ការញៀនគ្រឿងស្រវឹង

ការវាយតម្លៃសិស្ស ស្តីអំពីការទប់ស្កាត់ការញៀនគ្រឿងស្រវឹង
១. បង្ហាញនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន៥បែបខុសៗគ្នា ដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរស់នៅរបស់យើង។ អ្នកក៏អាចគូរ
សញ្ញាព្រួញផងនៅផែ្នកណានៃរូបរាងកាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ។

ញ័រដែ

២. កំណត់នូវល្បះទាំងនេះថា ត្រូវ ឬខុស
￼									

ត្រូវ

ខុស

គ្រឿងស្រវឹង គឺជាគ្រឿងញៀន	 	 
អ្នកដែលផឹកគ្រឿងស្រវឹង តែងតែបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សា	 	 
ការផឹកគ្រឿងស្រវឹងច្រើនពេក គឺអាចសម្លាប់ អ្នកបាន	 	 
ការដេកជួយឱ្យគ្រឿងស្រវឹងចេញពីក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់អ្នក	 	 
រយៈពេលបីថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៏មិនផឹកគ្រឿង ស្រវឹង វាជាទង្វើមួយដ៏ល្អ	 	 

៣. តើអ្នកអាចប្រាប់បានទេថា នៅពេលមនុស្សម្នាក់ក្លាយទៅជាអ្នកផឹកគ្រឿងស្រវឹងហើយបង្កឲ្យមានបញ្ហា? ចូរបង្ហាញនូវ
អំណះអំណាងយ៉ាងហោចណាស់ឱ្យបាន៣ ។
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រង្វាយតម្លៃសិស្ស - ម៉ូឌុលស្តីអំពី ការទប់ស្កាត់ការញៀនគ្រឿងស្រវឹង

៤. តើអ្នកអាចពន្យល់បានទេថា តើការផឹកគ្រឿងស្រវឹងរបស់មិត្តភក្តិអ្នក អាចបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់
ដល់អ្នកដោយរបៀបណា ?

៥. តើអី្វដែលអ្នកបានរៀនពីក្នុងម៉ូឌុលនេះ អ្នកអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់អ្នកផ្ទាល់?  តើដំបូន្មានណាមួយ
ចំពោះគ្រឿងស្រវឹងដែលអ្នកយល់ឃើញថាមានតំលៃបំផុត? ហេតុអី្វ?

ពិន្ទុសរុប:
និទ្ទេស:
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ការវាយតម្លៃសិស្ស ស្តីអំពីការទប់ស្កាត់ការញៀនគ្រឿងស្រវឹង

១. បង្ហាញនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន៥បែបខុសៗគ្នា ដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរស់នៅរបស់យើង។
អ្នកក៏អាចគូរសញ្ញាព្រួញផងនៅផែ្នកណានៃរូបរាងកាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ។
ផលប៉ះពាល់ ៥បែបខុសៗគ្នា = ៣ពន្ទុ
ផលប៉ះពាល់ ៣ - ៤               = ២ពន្ទុ                                                                                      
ផលប៉ះពាល់ ២                     = ១ពន្ទុ

	 ២. កំណត់នូវល្បះទាំងនេះថា ត្រូវ ឬខុស										
									

ត្រូវ		

ខុស

គ្រឿងស្រវឹង គឺជាគ្រឿងញៀន				 X	 
អ្នកដែលផឹកគ្រឿងស្រវឹង តែងតែបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សា	 			 X
ការផឹកគ្រឿងស្រវឹងច្រើនពេក គឺអាចសម្លាប់ អ្នកបាន		 X	 
ការដេកជួយឱ្យគ្រឿងស្រវឹងចេញពីក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់អ្នក	 		 X
រយៈពេលបីថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៏មិនផឹកគ្រឿង ស្រវឹង វាជា
ទង្វើមួយដ៏ល្អ						 X	 

ត្រូវ ៥       = ៣ពន្ទុ
ត្រូវ ៣ - ៤ = ២ពន្ទុ                                                                                      
ត្រូវ ២       = ១ពន្ទុ
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៣. តើអ្នកអាចប្រាប់បានទេថា នៅពេលណាដែលមនុស្សម្នាក់ ក្លាយទៅជាអ្នកផឹកគ្រឿងស្រវឹងដែលបង្កឲ្យមាន
បញ្ហា? ចូរបង្ហាញនូវអំណះអំណាងឲ្យបាន៣ ។
សិស្សត្រូវបង្ហាញនូវអំណះអំណាងដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងមេរៀនទី៤ - ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងក្នុងសារពាង្គកាយ
ត្រូវ៣

= ៣ពិន្ទុ

ត្រូវ២

= ១ពិន្ទុ

ត្រូវ១

= ០ពិន្ទុ

៤. តើអ្នកអាចពន្យល់បានទេថា តើការផឹកគ្រឿងស្រវឹងរបស់មិត្តភក្តិអ្នក អាចបង្កឲ្យមាន
     ផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដោយរបៀបណា ?

សិស្សអាចបង្ហាញអំពីផលប៉ះពាល់ខុសៗគ្នា ។ អាស្រ័យទៅលើគ្រូ ដើម្បីសម្រេចចិត្តថា តើការពន្យល់អាចយកជា
ការបានដែរឬទេ។ ចំពោះការពន្យល់ដែលអាចកើតមានដូចជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំក៏បានព្យាយាមអូសទាញខ្ញុំឲ្យផឹកផងដែរ។
	គាត់ចាប់ផ្តើមបង្កជាអំពើហិង្សា ឬឆេវឆាវ គឺនៅពេលដែលគាត់ផឹក ហើយគំរាមកំហែងខ្ញុំ ។មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំគិតថា ខ្ញុំ
មិនអស្ចារ្យទេដោយសារតែខ្ញុំមិនផឹក ។

ពន្យល់បានល្អនៅក្នុងល្បះដែលត្រឹមត្រូវមួយ				

= ៣ពិន្ទុ

មានត្រឹមតែមួយពាក្យដែលបានបង្ហាញ ដោយមិនមានការពន្យល់

= ១ពិន្ទុ

៥. តើអី្វដែលអ្នកបានរៀនពីក្នុងម៉ូឌុលនេះ អ្នកអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតនៅរបស់អ្នកផ្ទាល់? តើដំបូន្មានណា 
មួយចំពោះគ្រឿងស្រវឹង ដែលអ្នកបានស្វែងរកឃើញថាមានតំលៃបំផុត? ហើយមូលហេតុអី្វ?
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ចំពោះចម្លើយគឺអាស្រ័យទៅលើគ្រូ ដែលត្រូវសម្រេចចិត្ត ថាតើសំណួរនេះបានឆ្លើយពេញលេញដែរឬតែ?។ អ្វីដែល
យើងត្រូវការនោះ គឺថាចម្លើយគួរតែត្រូវបានធ្វើការពន្យល់។
     ពន្យល់បានល្អ                      = ៣ ពិន្ទុ

         គ្រាន់តែផ្នែកមួយនៃចម្លើយ    = ១ ពិន្ទុ

         កម្រិតនៃការផ្តល់ពិន្ទុ- ពិន្ទុនៅក្នុងការធ្វើតែស្តនេះ គឺទាក់ទងទៅនឹងពិន្ទុទូទៅ

%នៃចម្លើយ

ពិន្ទុ

កំណត់សម្គាល់

ពី ៦៦% ដល់ ១០០%

ចាប់ពី ១០ ឡើងទៅ

ល្អ

ពី ៥១% ដល់ ៦៥%

ពិន្ទុពី ៨ ទៅ៩

មធ្យម

ទាបជាង ៥០%

ពិន្ទុតិចជាង ៧

ខ្សោយ
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ឧបសម្ព័ន្ធ -ការបង្រៀនសិស្សអំពីគ្រឿងស្រវឹងៈ ដំបូន្មានខ្លះៗរបស់គ្រូ
(ដកស្រង់ចេញពីព័ត៌មានដែលស្តីអំពីមនុស្សវ័យក្មេងទៅលើបញ្ហាទាក់ទងនឹង អំពើហិង្សាដែលមានមូលដ្ឋាន មកលើ

យេនឌ័រ នៅក្នុងជំពូកទី៥: គ្រឿងស្រវឹង និងគ្រឿងញៀន)

គ្រូត្រូវយល់ឱ្យបានស៊ីជម្រៅ  ចំពោះភាពពិតដែលថា សិស្សមួយចំនួនប្រហែលជាធ្លាប់បានប្រើ ប្រាស់គ្រឿង

ស្រវឹង។ ចូរកុំធ្វើការសាកសួរនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងប្រុងប្រយ័ត្នថា នេះគឺមិនមែនជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនោះទេ។

ផ្ទុយទៅវិញ ចូរធ្វើការពិភាក្សា គ្នាឱ្យបានល្អិតល្អន់អំពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការប្រប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង ។

  មនុស្សវ័យក្មេងទាំងឡាយមិនចូលចិត្តការយល់ខុសនោះទេ   ហើយពួកគេក៏បានដឹងនូវហេតុផល   មួយចំនួន   

ដែលមនុសស្ មួយចំនន
ួ ផឹកគ្រឿងស្រវង
ឹ ផងដែរ។ យើងចង់ឱយ្ ពួក គេផល
្ត ឱ
់ យ្ ខ្លន
ួ របស់ គេផល
្ទា ន
់ វូ ព័តមា
៌ នដែលពិត

និងត្រឹមត្រូវ ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចមានការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ល្អប្រសើរជាងនេះ។ យើងចង់ឱ្យពួកគេជឿជាក់ទៅ
លើព័ត៌មានទាំងឡាយដែលយើងបានផ្តល់ទៅឱ្យពួកគេ។ ដូច្នេះគ្រូក៏ត្រូវធ្វើការពន្យល់ផង ដែរអំពីផលប៉ះពាល់

វិជ្ជមាន ដែលជាមូលហេតុនាំឱ្យមនុស្សមួយ ចំនួនចាប់ផ្តើមផឹក គ្រឿងស្រវឹង។ ការទទួលស្គាល់នៅក្នុងថ្នាក់រៀន
អំពីហេតុផលដែលនាំឱ្យ មនុសស្ ផឹកគ្រឿងស្រវង
ឹ គឺដោយសារតែគឿ្រ ងស្រវង
ឹ ធ្វឱ
ើ យ្ ពួកគេមានអារម្មណ៍ និងធ្វើនូវ

ទង្វើមួយចំនួនក្នុងរយៈពេលខ្លី។

មនុស្សវ័យក្មេងត្រូវការជំនួយ  ក្នុងការគិតពិចារណាទៅលើផលវិបាក នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង    ដែលទាក់
ទងទៅនឹងផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានទាំងរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែង។

ពួកគេត្រូវការជំនួយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំង នូវហេតុផលមួយចំនួន ដែលធ្វើឱ្យមនុស្សផឹក និងគិតពិចារណាថា តើមាន
វិធីផ្សេងទៀតឬទេ ដើម្បីជួយបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សទាំងអស់នោះ ជាជាងការផឹកគ្រឿងស្រវឹង។

ប្រើប្រាស់នូវប្រអប់សំណួរអនាមិកមួយ ដើម្បីអាចឱ្យសិស្សសួរនូវសំណួរមួយចំនួន ដែលពួកគេគិតថាមាន

អារម្មណ៍   មិនសូវសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការលើកឡើង នូវបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងថ្នាក់រៀន ។ ចូររៀប

គម្រោងឱ្យបានប្រុងប្រយ័ត្នថា កន្លែងណាត្រូវទុកប្រអប់សំណួរនេះ ហើយធ្វើដូច្នេះវាមិនចាំបាច់បង្ហាញឈ្មោះ
អ្នកសួរនោះឡើយ។ ចូរចងចាំក្នុងការពិនិត្យមើលប្រអប់នោះ ដើម្បីស្វែងរកនូវសំណួរមួយចំនួន ហើយត្រូវចង
ចាំផងដែរថា ត្រូវស្រាវជ្រាវរកនូវចម្លើយដោយធ្វើការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន ដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅនេះ ឬក៏តាម

រយៈអ៊ីនធឺណែត។ ព្យាយាមរកពេលវេលាណាមួយ ដើម្បីអានសំណួរទាំងនោះទៅកាន់មិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នា។

សំដៅទៅលើបញ្ហាយេនឌ័រ៖ យោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវមួយចំនួន ដែលបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្តីអំ

ពីគ្រឿងញៀន និងគ្រឿងស្រវឹងបានឱ្យដឹងថាជាញឹកញាប់គឺ បុរសវ័យក្មេងៗដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងគ្រឿង

ញៀន និងគ្រឿងស្រវឹង។ ផ្ទុយទៅវិញក្មេងស្រី ក៏ដូចជាស្រ្តីមួយចំនួន ក៏បានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន និងផឹក
គ្រឿងស្រវឹងផងដែរ ក្នុងលក្ខណៈប្រថុយនឹងការគ្រោះថ្នាក់។

    មាន "ស្តង់ដាទ្វេ" មួយដែលត្រូវបានចាត់ទុកថា អាចទទួលយកបានសម្រាប់ពួកក្មេងប្រុសៗ ដើម្បីផឹក ក៏ប៉ុន្តែមិន

មានសម្រាប់ក្មេងស្រីទេ។ ចំពោះក្មេងស្រីដែលរស់នៅតាមបណ្តាទីក្រុងធំៗ គឺពួកគេមានសេរីភាព ហើយជួនកាលពួកគេ

ផឹកគ្រឿងស្រវឹង ក្នុងបរិមាណដូចទៅនឹងបងប្រុស ឬមិត្តភក្តិរបស់គេផឹកផងដែរ។ ព្រមជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះ

បុរសប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន និងគ្រឿងស្រវឹង   ពោរពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ដដដដែលអាចបង្កឱ្យក្មេងស្រីៗមាន ផ្ទៃ 
ពោះ ហើយក៏ងាយទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទផងដែរ។ ក្មេងស្រី និងស្រ្តីជាច្រើន ក៏ងាយទទួលរង នូវការឈឺចាប់

ពីផលប៉ះពាល់របស់បងប្រុស មិត្តភក្តិ ប្តី មិត្តប្រុស និងឪពុក ដែលផឹកគ្រឿងស្រវឹងក្នុងមធ្យោបាយមួយប្រកបដោយមាន
គ្រោះថ្នាក់។
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ឯកសារបន្ថែម
សម្រាប់គ្រូ

    កូនសៀវភៅមានឈ្មោះថា ទទួលបាននូវការពិត   រៀបរៀងដោយ UNODC ។ សៀវភៅតូចនេះផ្តល់នូវព័ត៌មាន

ពិស្តារ ទាក់ទងទៅនឹងការប្រើ ប្រាស់គ្រឿងញៀន និងគ្រឿងស្រវឹង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សៀវភៅនេះត្រូវបាន ដក

ស្រង់នូវខ្លឹមសារខ្លះចេញពីកូនសៀវភៅ និងសៀវភៅដែលនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង។
សៀវភៅតូចនេះ អាចដោនឡូត(download) តាមរយៈគេហទំព័រខាងក្រោម៖

http://www.unodc.org/documents/eastasiaandpacific//Publications/Projects/cambodia/TheFactsBook
let.pdf

    ព័ត៌មានស្តីអំពី មនុស្សវ័យក្មេង

  ប្រធានបទមួយចំនួន នៅក្នុងសៀវភៅនេះ ត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីព័ត៌មាន ស្តីពីមនុស្សវ័យក្មេង ដែលបានផ្តល់នូវ

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីវិធីបង្រៀនសិស្ស ឱ្យងាយយលអំពីប្រធានបទ ទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង និង គ្រឿង

ញៀន។ ចំពោះកំណែថ្មីជាភាសាខ្មែរ អាចទទួលយកបាន ដោយមានទំនាក់ទំនងទៅកាន់អង្គការ GIZ ឬ ក្រសួង
កិច្ចការនារី។

       http://www.engagingmen.net/files/resources/2010/clara/A_Young_Peoples_Tookit_English.pdf  

Carter , Hilton e.a (២០១០) ជាព័ត៌មានស្តីពីមនុស្សវ័យក្មេង ដែលជាប់ទាក់ទងទៅ  នឹងអំពើហិង្សាដោយមានមូល

ដ្ឋានទៅលើយែនឌ័រ ក្រសួងកិច្ចការនារីនៃកម្ពុជា(MOWA)   សហការជាមួយនឹង Deutsche Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit (GIZ)mbh  ដែលលើកកម្ពស់គម្រោងសិទ្ធស្រ្តី នៅភ្នំពេញ។
សម្រាប់សិស្ស និងសហគមន៍

      ខិត្តប័ណ្ណដែលមានឈ្មោះថា នាំគ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នា រៀបរៀងដោយ UNODC។ ចំពោះខិត្តប័ណ្ណនេះផ្តល់នូវ

ព័ត៌មានស្តីអំពី អី្វដែលមនុស្សអាចធ្វើ នៅពេលនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ បានញៀន គ្រឿង
ស្រវឹង និងគ្រឿងញៀន។ខិត្តប័ណ្ណនេះ អាចដោនឡូត(download)តាមរយៈគេហទំព័រខាងក្រោមៈ

http://www.unodc.org/documents/eastasiaandpacific//Publications/Projects/cambodia/GetInvolved-Leaflet.
pdf
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]bsm<½n§ 1>1 ³ KMrUb½NÑvaytémø ¬sRmab;RKÚ¦
b½NÑvaytémøkarsikSarbs;sisSmñak;²
eQµaHsisS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sala>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > extþ>>>>>>>>>>>>>>> Rsuk>>>>>>>>>>>>>>>>>> fñak;TI >>>>>>>> RbFanbT>>>>>>>>>>>>>>>>
ចំណុចត្រូវដាក់ពិន្ទុ

kic©karTI 1³ etsþcMeNHdwg ¬sMNYrsresr¦
sMNYrsresrmanBinÞúsrub 15 BinÞú
1

ការប្រស្រ័យទាក់ទង និងការសហការៈ

2

ការវិភាគល្អិតល្អន់ និងការដោះស្រាយបញ្ហាៈ

3

ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងៈ

skmµPaBBiPakSaCamYysmaCikTaMgGs;kñúgRkum nigeFVIkar
)anRbesIrCamYyRkum. sisSsþab;Kña nigpþl;eyabl;eTAvijeTAmk.

pþl;cemøIyedaymanehtupl nigGMNHGMNagc,as;las;
nigGackMNt;dMeNaHRsaycMeBaHbBaðagay²EdlCYbRbTH.
minmankar)armÖeRcIn kñúgkareFVIesckþIsMerccitþ nigdwgc,as;fa

xøÜneKkMBugniyayb¤eFVIGVImYy.
4 ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងៈ kMLúgeBleFVIbTbgðajnigBiPakSaRkum sisSmanTMnukcitþkñúgkarniyay nigcUl
រួមរបស់ក្រុម
ការលើកទឹកចិត្ត និងការយល់ចិត្តៈ

6

ចរិតៈសិស្ស

7

ការចង្កើតថ្មីៈ

nieTÞs

BinÞú
¬1-5¦

nieTÞs

ebIBinÞú 0 dl; 7=exSay¼ ebI 8 dl; 10=mFüm ¼ ebI 11 dl; 15=l¥¦
  ការសង្កេតឥរិយាបថសិស្ស

5

BinÞú
¬1-15¦

sis Scg;bnþeronsURtbEnßmBIRbFanbTenH ehIyyl;c,as;xøwmsarkñúg
ប្រFanbT nigkarGnuvtþpÞal;.
mancitþGMNt;nigGarmµN_l¥enAkñúgkarsikSa .

sisSbgðajnUvPaBécñRbDitkñúgkarerobcMkareFVIbTbgðajplitpl enAkMLúgeBlsikSa
edaybgðajecjnUvKMnitCaeRcIn.
សរុបសង្កេតឥរិយាបថសិស្ស

segát\riyabfsisSmanBinÞúsrub 35 BinÞ ¬ ebIBinÞú 0 dl; 17 =exSay¼ ebI 18 dl; 23=mFüm ¼ ebI 24
dl; 35=l¥¦

BinÞúsrubsMNYrsresr nigsegát\riyabfsisS ¬ ebIBinÞú 0 dl; 24=exSay¼ ebI 25 dl; 33=mFüm ¼ ebI 34
dl; 50=l¥¦

éf¶TI >>>>>>>>>> Ex >>>>>>>>>>> qñaM >>>>>>>>>>
htßelxa nigeQµaHRKU
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]bsm<½n§ 1>2 ³

taragbUksrubrgVaytémøkarsikSarbs;sisSRbcaMfñak;

extþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rsuk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sala >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> fñak;TI >>>>>>>>>>> RbFanbT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
l>r
eQ�aHsisS
sMNYrsresr
\riyabf
srub
BinÞú
nieTÞs BinÞú nieTÞs BinÞú
nieTÞs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
)aneXIj nigÉkPaB
nayksala

éf¶TI >>>>>>>>>>> Ex >>>>>>>>>>>>> qñaM >>>>>>>>>>>

-43-

htßelxa nigeQ�aHRKUbeRgon
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េ�ប��ស់វ ិធី��ស�បេ�ង�នែបបអន�រកម� /សកម�
ឧ.ែផនទីគំនិត, ករណីសិក�, �រសែម�ងតួ ,

1-2-3-4-5

ែល�ងកំ�ន� ...
េ�ប��ស់�បេភទសំណួរេផ�ងៗ
េ�ប��ស់ធន�នបេង�តេឡងេ�យខ�ួនឯង
ឬឯក�របែន�មេដម�ីពន�ល់េមេរ�ន

�ប់េផ�ម�មេពលកំណត់ និងេ�ប��ស់េពល
េវ��៉ ង�ន�បសិទ��ព
ផ�ល់មតិេ�បល់វ ិជ��នេដម�ី ជំរុញ�រសិក�
និងបេង�នទំនុកចិត�ដល់ សិស�
ជួយសិស��លក�ណៈបុគ�លចំេ�ះសិស��
ែដល�ន�រលំ�ក
កត់���រវ ិវត� ៃនអត�ចរ ិតសិស�ក�ុង��ង�យ
តៃម��រសិក�របស់សិស�?

1-2-3-4-5
1-2-3-4-5
1-2-3-4-5
1-2-3-4-5
1-2-3-4-5
1-2-3-4-5

ប��ប់ពីែផ�កេនះ ចូរេ�ប��ស់កំណត់��របស់អ�កេដម�ីពិ�ក��មួយ�គ�។ សុំឱ��គ�កំណត់ចំណុចល�របស់េមេរ�ន
េហយេស�សុំ�រ��ស់បូរ� ឬ�រែកលម�។ េធ��រ�មួយ�គ�េដម�ីកំណត់�ព��ំង។ េធ��រផ�ល់គំនិតចំេ�ះ�រែកលម�។ �រ

សេង�ត�ត�វ�នប��ប់ េ�យេធ��រស��សន៍។
ចំណុច��ំង

គំនិតស��ប់ែកលម�

ហត�េល� និងេ��ះរបស់អ�ក�យតៃម� .......................
ហត�េល� និងេ��ះរបស់�គ� ......................................
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