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ារមភកា
     វិស័យអប់រំាវិស័យគនលឹះមួយរួមចំណេកយាងសំាន់កនុងារអភិវឌេឍសងគមនិងសេដឋកិចចពិសេសារអភិវឌេឍធនាន
មនុសេស។ោយសងគមាតិយើងានារអភិវឌេឍគេប់វិស័យារអប់រំក៏តេូវានយកចិតតទុកាក់យាងាាំងកនុងារបណតុះ
បណាលធនានមនុសេសបេកបោយគុណភពនិងានជំាញខពស់ដើមេបីបំពេញលើគេប់លកខខណឌារារ។
ដើមេបីឆលើយតបនឹងតមេូវាររីកចមេើននេទីផេារសេរីរបស់សងគមាតិកេសួងអប់រំយុវជននិងកីាានបងកើតោល
នោាយសមេប់អភិវឌេឍន៍កមមវិធីសិកេាចំណេះទូៅនិងោលនោាយអប់រំបំណិនជីវិតសមេប់អនុវតតន៍ៅាម
ាារៀនចំណេះទូៅ។
កមមវិធីបំណិនជីវិតៅាមមូលាានគឺាសនូលនេារបងកើនគុណភពនិងបេសិទធភពកនុងវិស័យអប់រំដេលនឹងផតល់ឲេយ
សិសេសនូវចំណេះដឹងមូលាានយាងជេជេះនិងពងេឹងជំាញផេសេងៗដេលានារៈសំាន់សមេប់ារសេូបយក
បទពិោធន៍លអៗកនុងារពងេឹងចំណេះដឹងនិងបំណិនាំាច់សមេប់បមេើជីវភពរស់ៅបេាំថងេ។

 កង់ានារៈសំាន់ណស់ ពេះចេាជនទូៅបេើបេស់កង់ាមធេោាយដឹកជញជូន សមេប់តមេូវារផេសេងៗៅ
កនុងជីវភពរស់ៅ។ ឧាហរណ៍ កុារជិះកង់ៅាារៀន ដេលាចាត់បនថយារចំណយពេលចេើន កនុងារ
ធវើដំណើរ និងបងកើនារសិកេាអប់រំដល់កុារកនុងតំបន់ ាច់សេយល។ ារបេើបេស់កង់សមេប់ដឹកទឹក ដឹកអុស
(សមេប់ចំអិនាារ)ាមធេោាយដឹកជញជូនរហ័សនិងជួយសមេលកាាំងដេលាចបងកើនារថេរកេាសុខភព។កង់
បេើបេស់សមេប់ដឹកទំនិញៅាន់ទីផេារជិតៗ   ដេលចូលរួមកនងុារបងកើនសេដឋកិចចមូលាាន   និងាពិសេសោះកង់
គឺាមធេោាយមួយដេលកុារចូលចិតតជិះាារកំានត។

ដូចនេះកង់គឺាមធេោាយដឹកជញជនូមួយបេប ដេលាំាច់ណស់ចំោះបេាជនភគចេើនៅទីជនបទ បេើបេស់
សមេប់ោះសេយបញាមួយចំនួនៅកនុងជីវិតបេាំថងេ។នេះាកាាមួយដេលឆលុះបញាំងពីភពាំាច់កនុងារបងេៀនឱ្
យកុារចេះពីរបៀបជួសជុល ានបំណិនបេសប់ និង ានឥរិយបថសេាញ់ ថេរកេា ោយាចធវើាមុខរបរាជីព
ានទៀតផង។ ៅកនុងមុ៉ឌុលនេះ កុារនឹងរៀនអំពីរបៀបជួសជុលកង់ខមេរ ាមរយៈារអនុវតតបាាញាគំរូពីគេូ បាាប់
មកគឺារអនុវតតផាល់ោយារធវើារារាកេុម។ាមរយៈារសិកេាលើជំាញជួសជុលកង់នេះសិសេសទទួលាននូវបំ
ណិនផេសេងៗទៀតដូចា ារសហារាកេុម ារសងកេត ារបងកើនទំនុកចិតត ារានារមមណ៍លអចំោះារសិកេាអប់រំ
ាមរយៈវិធីាសតេបេបអនុវតតាក់សតេង ារារកេុម ារបំផុសគំនិត ារបងកើតផេនទីគំនិត និងករណីសិកេាាដើម។
ាពិសេសោះគឺារបណតុះនូវគំនិតារគិតោយវិភគនឹងានៅរការចនេបេឌិតអភិវឌេឍមូ៉តកង់និងបចចេកទេស
     កង់របស់ខមេរាពេលអាគត ទនទមឹនឹងារចេះជួសជុលោយខលនួឯងៅពេលដេលកង់របស់ខលនួខូច   ោយមិន
ចំណយថវិាផាល់ខលួនឬាចបងកើតៅាមុខរបរៅកនុងសហគមន៍របស់ពួកគេ។
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១. វតថុបំណងរួម
បំណិនជីវិតគឺាបំណិនបញាបុគគលិកលកខណៈអនតរបុគគលនិងវិាាជីវៈដេលាចជួយដល់ារធវើារសមេចចិតត

ារធវើទំាក់ទំនងបេកបោយបេសិទធភពនិងាចោះសេយនិងគេប់គេងខលួនឯងាន។គឺាបំណិនដេលរួមចំណេក
កនុងារលើកសទួយសុខុាលភពនិងជីវិតបេកបោយផលិតភព។(ោលនោាយបំណិនជីវិត២០០៦)។វតថុ
បំណងលមអិតនេមូ៉ឌុលនេះគឺ:

ធវើាមជំាននិងាមលំាប់លំោយនេរបៀបជួសជុលកង់ផនេកប៉ះកង់ជួសជុលដុំមុខ-កណាលនិងកេយ
ជួសជុលដំាប់ករបៀបោះាំនិងរិតាំជួសជុលរាាំងមុខ-កេយនិងារដំឡើងតួកង់ានតេឹមតេូវ

អនុវតតាននិងានបំណិនបេសប់ពីរបៀបជួសជុលកង់ផនេកប៉ះកង់ជួសជុលដុំមុខ-កណាលនិងកេយជួសជុល
ដំាប់ករបៀបោះាំនិងរឹតាំជួសជុលរាាំងមុខ-កេយនិងារដំឡើងតួកង់ានតេឹមតេូវ

បាាញពីរបៀបបេើបេស់និងានទាាប់ចេះថេាំឱេយានយូរអងវេង
យកបំណិននេះៅផេារភាប់ជីវភពរស់ៅនិងធវើាាជីព។

 ២. ការតរៀមលកខណៈមុនពរលបងរៀន
មូ៉ឌុលនេះចេកចេញាចេើនផនេកផេសេងៗគាហើយានោលបំណងខុសៗគា។ារតេៀមលកខណៈមុនពេល

បងេៀនសិសេសាដំណក់ាលតេៀមរបស់គេូ។ព័ត៌ានាក់ទងនឹងារបងេៀននិងរៀនពិសេសមេរៀនតេូវានគេូ
តេៀមទុកាមុន។

   សមភារឧបទេស
ផនេកនេះផតល់នូវសេចកតីសងខេបសតីអំពីសាារឧបទេសដេលភគចេើនាសាារ:មូលាានដូចាបិ៊កឬកេាស។

សាារៈផេសេងទៀតៅកនុងមេរៀននេះនឹងតេូវផដល់ឱេយសិសេសសមេប់អនុវតតាមរយៈឯការសមេប់សិសេសដេលាន
ភាប់ៅកនុងមូ៉ឌុលនេះ។

    វតថុបំណង
ផដល់នូវឃាបញាក់នូវអវីនឹងតេូវសមេចាននិងវយតមលេៅាងចុងមេរៀន។ឃាាំងនេះាក់ទងនឹងោលៅ

រួមនេបំណិនជីវិតដេលានកំណត់ៅកនងុោលារណ៍ណេាំបំណិនជីវិតៅមធេយមសិកេាបឋមភូមិពេមាំងកំណត់
ៅកនុងបំណិនមូលាានារសិកេាជំនួញបំណិនសេដឋកិចចនិងបំណិនាជីពាយៗ។

    សញញាសមគាល់សមរាប់សកមមភាពនីមួយៗ 

ាងកេមនេះាសញាសាាល់សកមមភពាយៗដើមេបីឱេយគេូអនុវតតានោគជ័យកនុងារបងេៀននិងរៀន។
 ធវើសកមមាព ៖គេូាំាច់តេូវធវើសកមមភពផាល់ខលួន
 សរសេរ ៖ពេលខលះតេូវារឱេយគេូសរសេរៅលើាារខៀន

 សួរ ៖ានសំណួរដេលតេូវសួរៅាន់សិសេស
 ពនេយល់ ៖ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេសៅកនុងថាក់
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 លំនាំបងរៀន
មេរៀននីមួយៗចេកា៣ផនេក។ផនេកទី១គឺាសេចកតផីតើមដេលយើងពេោយមផេារភាប់ៅនឹងចំណេះដឹងដេល
សិសេសានសេប់ឬរំឭកមេរៀនាស់។ផនេកទី២យើងនឹងបងេៀនសកមមភពសំាន់ៗោយផអេកលើវិធីាសេត
បងេៀនបេបារារគមេង(ចុះសេវជេវបេមូលព័ត៌ានសាាសចងកេងឯការនិងបទបាាញ...។)និងយុទធវិធី
បងេៀនផេសេងៗទៀត។ៅផនេកទី៣ដេលាផនេកបញចប់យើងាចាាានថាល់លទធផលនេារសិកេារបស់យើង
គឺានឆលងាត់នូវយុទធវិធីខុសៗគាាចេើន។

៣. ខលឹមសារសងខរប
 ខលឹមារសងខេបតេូវានផតល់ជូនឱេយគេូកនុងផនេកនេះ ដើមេបីាទុនខលះកនុងារបងេៀន ហើយក៏ាសញាណមួយាក់

ាក់បញាក់ពីទំាក់ទំនងនិងារៈសំាន់រវងមេរៀននីមួយៗ។
 

ាងកេមនេះគឺាខលឹមារសងខេបរួមាំង១០មេរៀនដេលៅកនុងមូ៉ឌុលបំណិនជីវិតនេះៈ

ចំណងជើងមេរៀន រយៈពេល វតថុបំណង ទំព័រ
១.ផនេកនីមួយៗនេតួកង់ ២មាង សិសេសនឹងសិកេាដើមេបីាាល់អំពីផនេកាំងបីនេកង់រួមាន

ផនេកមុខកណាលនិងកេយនិងឧបករណ៍ជួសជុលកង់
ាមរយៈារពិភកេាាកេុម។

១

២.របៀបប៉ះកង់ ២មាង សិសេសធវើារាកេុមដើមេបីបាាញពីចំណេះដឹងាក់ទង
នឹងារប៉ះកង់។គេូអនុវតតាគំរូសិសេសអនុវតតាម
និងសងកេត។

៦

៣.របៀបជួសជុលដុំមុខ ២មាង សិសេសធវើារាកេុមដើមេបីបាាញពីចំណេះដឹងាក់ទង
នឹងរបៀបជួសជុលដុំមុខ។គេូអនុវតតាគំរូសិសេសអនុវតតាម
និងសងកេត។

១០

៤.របៀបជួសជុលដុំកណាល ២មាង សិសេសធវើារាកេមុដើមេបីបាាញពីចំណេះដឹងាក់ទង
នឹងរបៀបជួសជុលដំុកណាល។គេអូនុវតតាគំរូសិសេស
អនុវតតាមនិងសងកេត។

១៤

៥.របៀបជួសជុលដុំកេយ ២មាង សិសេសធវើារាកេុមដើមេបីបាាញពីចំណេះដឹងាក់ទង
នឹងរបៀបជួសជុលដុំកេយ។គេូអនុវតតាគំរូសិសេស
អនុវតតាមនិងសងកេត។

១៨

៦.របៀបជួសជុលដំាប់ក ២មាង សិសេសធវើារាកេមុដើមេបីបាាញពីចំណេះដឹងាក់ទង
នឹងរបៀបជួសជុលដំាប់ក។គេអូនុវតតាគំរូសិសេស
អនុវតតាមនិងសងកេត។

២២

៧.របៀបោះាំនិងដំឡើងាំ ២មាង សិសេសធវើារាកេមុដើមេបីបាាញពីចំណេះដឹងាក់ទង
នឹងរបៀបោះាំនិងរៀបាំ។គេអូនុវតតាគំរូសិសេស
អនុវតតាមនិងសងកេត។

២៦
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៨.របៀបរិតកេាលាំ ២មាង សិសេសធវើារាកេុមដើមេបីបាាញពីចំណេះដឹងាក់ទង
នឹងរបៀបរិតកេាលាំ។គេូអនុវតតាគំរូសិសេសអនុវតតាម
និងសងកេត។

៣០

៩.របៀបជួសជុលរាាំងមុខ-
កេយ

២មាង សិសេសធវើារាកេុមដើមេបីបាាញពីចំណេះដឹងាក់ទង
នឹងរបៀបជួសជុលរាាំងមុខ-កេយ។គេូអនុវតតាគំរូ
សិសេសអនុវតតាមនិងសងកេត។

៣៤

១០.របៀបដំឡើងតួកង់ ២មាង សិសេសសហារគាដំឡើងតួកង់ាំងមូលបាាប់ពីាន
សិកេារយៈពេល៩សាាហ៍កនលងមក។

៣៨

៤. ការវាយតមលរ
 ារវយតមលេាន២ផនេកសំាន់ៗ។មួយផនេកាារវយតមលេៅចុងបញចប់នេមូ៉ឌុលនីមួយៗនិងាវិញាា
សរសេរដេលយើងតេូវបញចូលៅផនេកាងចុងមូ៉ឌុល។ផនេកមួយទៀតាារវយតមលេៅលើឥរិយបថសិសេសោយ
គេូាអនកសងកេតផាល់រៀងាល់ថងេហើយាក់ពិនទុ។វិធីវយតមលេាំងពីរចំណុចនេះានារៈសំាន់កនុងារវស់ចំណេះ
ដឹងនិងឥរិយបថរបស់សិសេសាាក់ៗ។ចំោះារវយតមលេសិសេសនេះយើងគិតពិនទុ៥០សមើៅនឹងមុខវិាាមួយចំនួន
ផងដេរគឺយើងឱេយពិនទុ៣៥ៅលើឥរិយបថនិងពិនទុ១៥ៅលើវិញាាសរសេរ។
           ៅាមមេរៀននីមួយៗគេទុូកពេលឱេយសិសេសពិភកេាកេមុតូចឱេយានចេើននេចំណុចសំាន់ៗៅាក់កណាល
មេរៀននីមួយៗ។កំឡុងពេលសិសេសពិភកេាកេមុតូចាពេលវេាដេលគេាូចសងតេតឥរិយបថសិសេសកនងុារាក់ពិនទ។ុ
ាារលអគេគួូរាក់ពិនទឥុរិយបងសិសេសាប់ពីមេរៀនទី៦តៅ។
        
 ៥. ឯកសារបនថរម
ផនេកនេះផតល់នូវព័ត៌ានរួមសមេប់គេូបេើបេស់រួមាំងផាំងរូបភពសមេប់គេូបេើបេស់ៅកនុងមេរៀននេះ។



សរចកតីផតើម (លរបរងៈ តើខញុំជាអវី?)                     ១០ ាទី

សរសេរចំណងជើងមូ៉ឌុលៅលើាារខៀន"ារជួសជុលកង់"។

ឱេយសិសេសគិតអំពីអវីមួយដេលាក់ព័នធនឹងបេានបទបាាប់មកឱេយសិសេសសម័គេចិតតឡើងធវើាយវិារបាាញដល់
សិសេសៅកនុងថាក់។សិសេសាំងាយតេូវទសេសន៍ាយាយវិាររបស់សិសេសោះ។បើសិនអនកណាាក់ទសេសន៍ាយ
តេូវសិសេសសម័គេចិតតតេូវលើកមេដេឡើងលើដើមេបីផតល់ាសញាថតេឹមតេូវ។កេយមកឱេយសិសេសដេលសម័គេចិតតោះ
សរសេរាកេយឬសកមមភពដេលគេានសមតេងៅលើាារខៀន។

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ/អនកគេូតេូវ 
     ាននិងពិនិតេយមើលមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
    ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ   
 នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
    សរសេរសំណួរៅលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល
ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេ។
    មើលាលវិភគបេាំថងេ
    រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 កង់មួយគេឿង
 ឧបករណ៍បេើបេស់សមេប់ជួសជុលកង់
 គេឿងបាាស់សមេប់ផាស់បតូរ
 ចំណិតកេាសសមេប់សិសេសសរសេរឈោះផនេកផេសេងៗនេកង់
 សកុតកេាស

 វតថុបំណង
     កេយពីរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-បេប់ពីឈោះពីផនេកនីមួយៗនេតួកង់ានតេឹមតេូវ
-បាាញពីឧបករណ៍បេើបេស់សមេប់ជួសជុលកង់

មែរៀនទី ១ៈ ផនែកនីមួយៗនែតួកង់

                  ជំាញជួសជុលកង់
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                       ៦៥ ាទី

រៀបចំកង់មួយគេឿងាក់ៅាងមុខសិសេសកេបេរាារខៀន។

ចេកសិសេសា៤កេុមដេលានសាជិក៥ាក់កនុងមួយកេុម។បេប់ឱេយសិសេសាប់លេខពី១ដល់៤បាាប់មកតេូវ
ចូលកេុមាមលេខ។ៅកនុងកេុមនីមួយៗតេូវានបេាននិងអនុបេាន។កេុមទី១ពិភកេាលើសំណួរៈតើផនេកមុខនេ
កង់ានអវីខលះ?កេុមទី២ៈតើផនេកកណាលនេកង់ានអវីខលះ?កេុមទី៣ៈតើផនេកកេយនេកង់ានអវីខលះ?កេុមទី៤ៈតើ
ឧបករណ៍ជួសជុលកង់ានអវីខលះ?សិសេសពិភកេាគាាមកេុមហើយកត់តេចមលើយយកមកបិទលើផនេកនីមួយៗនេតួ
កង់។

បាាប់ពីកេុមាំង៤ានបិទាាកៅាមផនេកផេសេងៗនេកង់រួចហើយគេូាចឱេយសិសេសកេុមនីមួយៗឡើងចងអុល
បាាញពេមាំងានាកេយោះឱេយានចេាស់និងតេឹមតេូវ។

គេូសរសេរឈោះផនេកនីមួយៗនេកង់ៅលើាារខៀននិងសួរបញាក់បនថេមបើសិនាានផនេកខលះសិសេសបេប់
មិនអស់។

ចេកឯការអំពីរូបភពកង់ហើយឱេយសិសេសបំពេញឈោះៅពេលគេូបូកសរុបចប់។
     ចមលើយរំពឹងទុក៖

(កេុមទី១)ផនេកមុខនេកង់៖
កង់មុខ៖សំបកខនងាំវាល់ដុំៅាគមេបភក់ដេកាងតងកៀប រាាំងមុខ
ជំាស់មុខ៖ជំាស់មុខដំាប់កលើ-កេម
ដេ៖ដេចងកូតសេមដេកណតឹងដេរាាំងមុខ-កេយខេសេរាាំងមុខ-កេយកសេះខាកូនជញជីងកេាប់ដេ

(កេុមទី២)ផនេកកណាលនេកង់៖
ទូក៖ទូកបញេឈរទូកផតេកលើទូកផតេកកេមកេបកកេបកេាប់កកេប
ដុំកណាល៖ដុំកណាលខាាស់ៅាជងគង់ឆវេង-ាាំកាាស់ាាន់ថសាាន់ឆវេង-ាាំគមេបថសចេវាក់

(កេុមទី៣)ផនេកកេយនេកង់៖
កង់កេយ៖សំបកខនងាំវាល់ដុំៅាជនទល់លីប
គមេបភក់ដេកាងតងកៀបាាំងកេយានកេាប់ានឬកេាប់កកេប

(កេុមទី៤)ឧបករណ៍ជួសជុលកង់៖
ោាត់ពីលេខ៨-១៨ដាាប់ាត់កេពើដាាប់អូតូាាទិកាាឡេតអងគំដុំកណាលអងគំធមមាោគស់ដេកបុ៉ងតួ

ដេកចុងសេួចញញួរទួរណឺវីសាវបំណះផលេរណឬសេសីមូលដេកទីបាធុនទឹកោរឹតាំកនេសេងឬាច់កំណត់
ាាញ់ោសនប់សប់កង់។

ជំាញជួសជុលកង់ ជំាញជួសជុលកង់
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សរចកតីណរនាំសមរាប់គរូ

ចំោះសកមមភពលេងលេបេងគេូាចឱេយសិសេសសមតេងសកមមភពតេប់ាមអវីមួយដេលាក់ព័នធនឹងបេានបទ។

កេយពេលសិកេាមេរៀននីមួយៗចប់គេូគួរាក់កិចចារឱេយសិសេសសិកេាសេវជេវាមុន។កិចចារនេះាក់ទងៅនឹង
មេរៀនដេលតេូវសិកេាបាាប់ពីពេះាមបទពិោធន៍កនលងមកបើសិនគេូមិនានធវើបេបនេះទេសិសេសពុំានចំណេះ
ដឹងនិងបំណិនគេប់គេន់កនុងារសិកេាឱេយចេះរយៈពេល២មាងានោះេទ។

បញចប់មររៀន                              ១៥ ាទី

ឱេយសិសេសាមកេុមនីមួយៗរៀបាប់ឈោះផនេកនីមួយៗនេតួកង់ឡើងវិញ។

ៅសាាហ៍កេយយើងសិកេាពីរបៀបប៉ះកង់សូមបអូនៗៅសិកេាសេវជេវៅផទះាងជួសជុលកង់កត់តេ
សកមមភពាមលំាប់លំោយឱេយានគេប់ៗគា។

ជំាញជួសជុលកង់                   ជំាញជួសជុលកង់
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ/អនកគេូតេូវ 
     ាននិងពិនិតេយមើលមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
    ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ   
 នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
    សរសេរសំណួរៅលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល
ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេ។
    មើលាលវិភគបេាំថងេ
    រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
កង់ ដាាប់ាត់កេពើ ោាត់លេខ១០-១១ ដេកគស់ ាធុនទឹក ឈើាក់ធមេញចុងសេួច កនេសេង ឬាច់
កំណត់ឬសេសីមូលបុ៉នដងសនប់បេវេង២តឹកផលេរណារដេកបំណះជ័រាវវាល់។
ចំណំ៖សាារៈនិងឧបរកណ៍តេូវាន៥សមេប់(គេូ១សមេប់,សិសេស៤កេុម៤សមេប់)។

 វតថុបំណង
     កេយពីរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-បេប់ពីជំាននិងលំាំាមលំាប់លំោយពីរបៀបប៉ះកង់ានតេឹមតេូវ
-អនុវតតាននិងានបំណិនបេសប់ពីរបៀបប៉ះកង់ានតេឹមតេូវ
-ានទាាប់និងយល់ពីរបៀបបេើបេស់ារថេាំានលអយូរអងវេង
-យកបំណិនៅផេារភាប់ជីវភពរស់ៅាក់សតេងនិងធវើាាជីព

សរចកតីផតើម                      ១០ាទី

ឱេយសិសេសគិតរយៈពេល២ឬ៣ាទីអំពីសំណួរៈៅពេលបអូនៗាាយកង់យកៅឱេយាងកង់ប៉ះតើបអូនៗសងកេតឃើញ
ាងកង់ធវើសកមមភពដូចមតេចខលះ?

គេូគួរសរសេរសំណួរៅលើាារខៀនកនុងរងវង់បេបាផេនទីគំនិតដូចរូបភពាងកេម។

គេូដើរៅកេបេរសិសេសហើយលើកឧាហរណ៍លអមួយហើយសរសេរចមលើយកេបេរសញាពេួញដើមេបីជួយសិសេសឱេយាយ
សេួលនឹងសវេងរក។

 តើគេបេើឧបករណ៍អវីខលះកនុងារប៉ះោះវៀនកង់នេះ?

ៅពេលបអូនៗាាយកង់យកៅឱេយាងកង់ប៉ះ
តើបអូនៗសងកេតឃើញាងកង់ធវើសកមមភព

ដូចមតេចខលះ?

មែរៀនទី ២ៈ របៀបប៉ះកង់

ជំាញជួសជុលកង់ ជំាញជួសជុលកង់
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                         ៦៥ាទី

ចេកសិសេសា៤កេុមកនុងមួយកេុមៗានសាជិក៥ាក់។គេូនឹងធវើបាាញពីារប៉ះកង់ទនទឹមនឹងោះសាជិក
ាាក់ៅកនុងកេុមនីមួយៗតេូវអនុវតតាមហើយសាជិកកនុងកេុមតេូវសងកេតលើគេប់សកមមភព។

គេូយកកង់មួយគេឿងមកហើយឱេយកេុមនីមួយៗសម័គេចិតតយកកង់របស់ពួកគេមកអនុវតតកនុងារសិកេានេះផងដេរ។

តើអនកាំងអស់គាតេៀមខលួនរួចហើយឬៅ?

គេូាប់ផតើមធវើសកមមភពបាាញសិសេសាាក់តំណងកេុមនីមួយៗអនុវតតាមអនកដេលៅសល់កនុងកេុមធវើារ
សងកេតនិងកត់តេសកមមភពាមលំាប់លំោយៅលើឯការចេកឱេយ។សកមមភពាំងាយតេូវអនុវតតដូចារ
រៀបាប់ាងកេម៖

 ោះចេញ៖ផតេកកង់ឱេយដេកយកោ
ាត់លេខ១០-១១ឬដាាប់មកោះ
តេង់គល់វាល់។យកោគស់៣មក
គស់សំបកាាងចេញពីខនងរួចាញ
យកោះវៀនចេញ។

 ជួសជុល៖ពិនិតេយមើលសំបកាងកេលូកដេាាបចេបូតកនុងសំបករកមើលបាាឬដេកោលដេលមុតាប់
នឹងសំបកបើឃើញានតេូវយកចេញ។សប់ោះវៀនកង់ឱេយតឹងលមមរួចាក់កនុងាធុនទឹករកមើលកនលេងមុត
ឬាាយពេលឃើញហើយតេូវយកឈើាក់ធមេញចុងសេួចមកោតចំណំ។ជូតោះវៀនឱេយសងួតទឹកតេង់កនលេង
មុតឬាាយដកឈើោតចេញយកផលេរណារដេកមកោសបនថើរៗជុំវិញកនលេងមុតទំហំបុ៉នបំណះយកជ័រាវ
មកាបសតើងៗតេង់កនលេងោសទុកឱេយសងួតបនតិចយកបំណះមកបិទពីលើរួចយកឬសេសីមូលមួយទៀតមកដំពី
លើបំណះតិចៗឱេយសពវ។កេយពីប៉ះរួចហើយសប់ោះវៀនកង់ោះឱេយតឹងលមមយកៅាក់កនុងាធុនទឹក
មតងទៀតតេង់កនលេងប៉ះរួចពិនិតេយមើលកេងមិនជិត។

ជំាញជួសជុលកង់                   ជំាញជួសជុលកង់
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 បញចូលៅវិញ៖បញចូលោះវៀនកនុងសំបកោយ
ាក់តេង់គល់វាល់មុនរួចបញចូលសំបកៅវិញ
សប់ខេយល់បញចូលឱេយតឹងលមមរិតខាតេង់គល់វាល់។

បើសិនាានពេលវេាៅសល់គេូឱេយសិសេសអនុវតតាឡើងវិញោយឱេយសាជិកផេសេងៗកនុងកេុមា
អនកអនុវតត។

បញចប់មររៀន                     ១៥ ាទី

ឱេយសិសេសាមកេុមនីមួយៗរៀបាប់ពីរបៀបោះះកង់ាមលំាប់លំោយឡើងវិញ។

ៅសាាហ៍កេយយើងសិកេាពីរបៀបជួសជុលដុំមុខសូមបអូនៗៅសិកេាសេវជេវៅផទះាងជួសជុលកង់កត់
តេសកមមភពាមលំាប់លំោយឱេយានគេប់ៗគា។

សរចកតីណរនាំគរូ

 នេៅពេលសិសេសអនុវតតោសបនថើរលើោះវៀនកង់គេូតេូវរកោះវៀនាស់ដេលគេោលយកមកឱេយសិសេសអនុវតត
មិនមេនបេើបេស់ោះវៀនកង់របស់សិសេសោះទេ។

 ៅកនុងផនេក"បញចប់មេរៀន"គេូឱេយសិសេសរៀបាប់សកមមភពសិកេាឡើងវិញបនតរៀងគាពីកេុមមួយៅកេុមមួយមិន
មេនឱេយកេុមនីមួយៗរៀបាប់គេប់សកមមភពាមលំាប់លំោយោះទេ។

 ៅចុងបញចប់មេរៀននីមួយៗគេូតេងតេឱេយសិសេសៅសិកេាសេវជេវបនថេមៅផទះ។សិសេសមួយចំនួនាចធវើារ
សិកេាានាមរយៈារាកសួរឪពុកាាយបងបអូនឬាមួយាងៅកនុងសហគមន៍ោះ។កនុងករណីាំាច់គេូាច
ឱេយសិសេសខចីសាារៈជួសជុលដើមេបីៅសិកេាៅផទះានហើយៅសាាហ៍កេយកនុងមាងបំណិនជីវិតពួកគេតេូវផតល់មក
វិញបុ៉នតេគេូតេូវគេប់គេងារខចីនេះឱេយានលអជៀសវងារាត់បង់។

ជំាញជួសជុលកង់
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
         មុនពេលបងេៀនោកគេូ/អនកគេូតេូវ 
     ាននិងពិនិតេយមើលមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
    ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ   
 នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
    សរសេរសំណួរៅលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល
ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេ។
    មើលាលវិភគបេាំថងេ
    រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
កង់ោាត់លេខ១៤-១៥ដាាប់សវ័យបេវតតិកនេសេងឬកំណត់ទេប់ដំាប់ានគេប់កង់មុខាាញ់ោៅា
មុខ១សមេប់។
ចំណំ៖សាារៈនិងឧបរកណ៍តេូវាន៥សមេប់(គេូ១សមេប់សិសេស៤កេុម៤សមេប់)។

  វតថុបំណង
      កេយពីរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖
-បាាញាមលំាប់លំោយពីរបៀបជួសជុលដុំមុខានតេឹមតេូវ

-អនុវតតាននិងានបំណិនបេសប់ពីរបៀបជួសជុលដុំមុខានតេឹមតេូវ
-បេប់ពីរបៀបបេើបេស់និងានទាាប់ចេះថេាំឱេយានលអយូរអងវេង
-អនុវតតបំណិននេះផេារភាប់នឹងជីវភពរស់ៅាក់សតេងឬធវើាាជីព

សរចកតីផតើម                      ១០ាទី

សួរសិសេសពីលទធផលសិកេាសេវជេវពីសាាហ៍មុនពីរបៀបជួសជុលដុំមុខៅកនុងសហគមន៍របស់ពួកគេ។ដើមេបី
រំឭកឬចង់ដឹងពីារយល់ដឹងរបស់ពួកគេពីផនេកជួសជុលដុំមុខនេះគេូតេូវលេងលេបេងមួយដេលានឈោះថ"ាាប់
និងនិយយ"។

ឱេយសិសេសបងកើតកេុមដេលានសាជិកពី៥ៅ៦ាក់។ពួកគេតេូវបេប់ពីអវីដេលានដឹងពីារជួសជុលដុំមុខឬពី
បទពិោធន៍ដេលពួកគេានជួបបេទះ។សកមមភពនេះាចធវើរយៈពេល៣០វិាទី។គេូផតល់ពេល១ាទីឱេយពួកគេ
គិតពីបេានបទនេះោយសងៀមាាត់។បើសិនអនកបេប់ថ"ាប់ផតើម"សិសេសកនុងកេុមាំងអស់តេូវាប់ផតើមបេប់គា
ៅវិញៅមកអំពីអវីដេលខលួនានដឹងកនុងពេលតេមួយ។នេះានន័យថសិសេសគេប់គាកំពុងនិយយកនុងពេលដំណល
គា។ោលបំណងនេលេបេងនេះគឺថចង់ឱេយសិសេសនិយយបុ៉នតេទនទឹមនឹងពេលាមួយគាោះគេតេូវពេោយមាាប់អវី
ដេលអនកដទេកំពុងនិយយផងដេរ។ៅទីបញចប់អនុញាតឱេយសិសេសនិយយពីអវីដេលពួកគេានឮពីសិសេសដទេទៀត។

មែរៀនទី ៣ៈ របៀបជួសជុលដុំមុខ
ជំាញជួសជុលកង់ ជំាញជួសជុលកង់
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                          ៦៥ាទី

យើងនឹងធវើារា៤កេុមកនុងមួយកេុមៗានសាជិក៥ាក់។គេូនឹងអនុវតតបាាញពីារជួសជុលដុំមុខទនទឹមនឹង
ោះសាជិកាាក់តំណងឱេយកេុមនីមួយៗតេូវអនុវតតាមហើយសាជិកកនុងកេុមតេូវសងកេតកត់តេលើគេប់
សកមមភពលើឯការចេកឱេយ។

គេូយកកង់មួយគេឿងមកហើយឱេយកេុមនីមួយៗសម័គេចិតតយកកង់របស់ពួកគេមកអនុវតតកនុងារសិកេានេះផងដេរ។

តើអនកាំងអស់គាតេៀមខលួនរួចហើយឬៅ?
គេូាប់ផតើមធវើសកមមភពបាាញសិសេសាាក់តំណងឱេយកេុមនីមួយៗអនុវតតាមអនកដេលៅសល់ធវើារសងកេត។

សាជិកកេុមនីមួយៗសងកេតនិងកត់តេសកមមភពាមលំាប់លំោយ។សកមមភពាំងាយតេូវអនុវតតដូច
ាររៀបាប់ាងកេម៖

 ោះចេញ៖ាក់កង់បញេឈរយកោាត់លេខ១៤-១៥មកោះកង់ចេញពីជំាស់។ោះខាទប់ាងចេញោះខា
ាស់សតើងចេញយករ៉ងសតើងចេញនិងខាដំាប់ចេញផនេកាាងាំងអស់ឬយកខាចេញាំងអស់ពីៅាបើសិនដំ
ាប់ខូច។យកគេប់ចេញពីកនុងានចេញាំងសងាង។ជូតខារ៉ងដំាប់គេប់និងៅាដេលោះចេញាំងអស់
ឱេយាាតរកមើលកនលេងខូចបើខូចតេង់ណមួយតេូវផាស់ចេញចំោះគេប់បើានខូចតេូវផាស់ចេញាំងអស់។

ជំាញជួសជុលកង់                   ជំាញជួសជុលកង់
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 ជួសជុល៖តេូវមួលរឹតដំាប់រ៉ងសតើងនិងខារ៉ងសតើងាាង
ឱេយាប់កុំឱេយមួលចូលកនុងាន។យកាាញ់ោមកាប
កនុងានបនតិចរៀបគេប់ាក់ចូលឱេយពេញាំងសងាង
រួចយកាាញ់ោមកាបបនថេមឱេយពេញកនុងាន។ស៊កៅា
ចូលៅកនុងដុំវិញាងខាាប់តេូវៅាងាាំឬាងថស
មួលខាដំាប់ឲេយានតឹងតេាចវិលៅាានាក់រ៉ងសតើង
ចូលនិងមួលខាាស់សតើងចូលឱេយានតឹង។
      

 ាក់ចូល៖យកកង់បញចូលកនុងជំាស់វិញតេូវាក់ាងខាាប់ៅាងាាំមួលខាទប់ាងចូលឱេយតឹងោយសុីរ៉េ
ខនងកង់ឱេយចំកណាលជំាស់ាារសេច។
                      

បើសិនាានពេលវេាៅសល់គេូឱេយសិសេសអនុវតតាឡើងវិញោយឱេយសាជិកាាក់ៗកនុងកេុមាអនកអនុវតត។

បញចប់មររៀន                    ១៥ាទី

យកកង់ដេលជួសជុលដុំកង់មុខរួចមកាក់ាំងបាាញ

ឱេយសិសេសាមកេុមនីមួយៗរៀបាប់ពីសកមមភពសិកេាាមលំាប់លំោយ។
ពេលតេឡប់ៅផទះវិញបអូនតេូវហវឹកាត់ពីរបៀបជួសជុលដុំកង់មុខឱេយានាាត់ជំាញ។ៅសាាហ៍កេយ
យើងសិកេាពីរបៀបជួសជុលដុំកណាលសូមបអូនៗៅសិកេាសេវជេវៅផទះាងជួសជុលកង់កត់តេពីសកមមភព
ាមលំាប់លំោយឱេយានគេប់ៗគា។

សរចកតីណរនាំគរូ

ៅកនុងផនេក"បញចប់មេរៀន"គេូឱេយសិសេសរៀបាប់សកមមភពសិកេាឡើងវិញបនតរៀងគាពីកេុមមួយៅកេុមមួយមិន
មេនឱេយកេុមនីមួយៗរៀបាប់គេប់សកមមភពាមលំាប់លំោយោះទេ។

ៅចុងបញចប់មេរៀននីមួយៗគេូតេងតេឱេយសិសេសៅសិកេាសេវជេវបនថេមៅផទះ។សិសេសមួយចំនួនាចធវើារ
សិកេាានាមរយៈារាកសួរឪពុកាាយបងបអូនឬាមួយាងៅកនុងសហគមន៍ោះ។កនុងករណីាំាច់គេូាច
ឱេយសិសេសខចីសាារៈជួសជុលដើមេបីៅសិកេាៅផទះានហើយៅសាាហ៍កេយកនុងមាងបំណិនជីវិតពួកគេតេូវផតល់
តេឡប់មកវិញបុ៉នតេគេូតេូវគេប់គេងារខចីនេះឱេយានលអជៀសវងារាត់បង់។

ជំាញជួសជុលកង់
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
         មុនពេលបងេៀនោកគេូ/អនកគេូតេូវ 
  ាននិងពិនិតេយមើលមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
  ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ   
 នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
  សរសេរសំណួរៅលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល
ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេ។
  មើលាលវិភគបេាំថងេ
  រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
កង់ញញួរដេកទីប៣២បេវេង២តឹកកាាស់ាាន់ដេល១០លីចុងសេួចបេវេង១តឹកដេក៦លីបេវេង៥ហុ៊ន
ាាឡេតអងគំោះានដេកបុ៉ងតួាាញ់ោោាត់លេខ១០-១១ៅាគេប់ានខារ៉ងដុំកណាល១
សមេប់។ 

ចំណំ៖សាារៈនិងឧបរកណ៍តេូវាន៥សមេប់(គេូ១សមេប់សិសេស៤កេុម៤សមេប់)។

  វតថុបំណង
     កេយពីរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-បាាញពីរបៀបជួសជុលដុំកណាលាមលំាប់លំោយានតេឹមតេូវ
-អនុវតតបំណិនបេសប់ពីរបៀបជួសជុលដុំកណាលានតេឹមតេូវ
-បេប់ពីរបៀបបេើបេស់និងានទាាប់ចេះថេាំឱេយានលអយូរអងវេង
-អនុវតតបំណិននេះផេារភាប់នឹងជីវភពរស់ៅាក់សតេងឬធវើាាជីព។

សរចកតីផតើម                        ១០ ាទី

ពិនិតេយកិចចារសេវជេវរបស់សិសេសពីារជួសជុលដុំកណាលដេលគេូានាក់ឱេយ។ដើមេបីចង់ដឹងពីលទធផលគេូ
ឱេយសិសេសធវើារសាាសគា។គេូបេងចេកសិសេសកនុងថាក់ាពីរកេុម។កេុមមួយាអនកយកព័ត៌ាននិងកេុមមួយទៀតា
អនកវិទេោាសតេលេបីលេាញ។បេប់សិសេសដេលាអនកយកព័ត៌ានថអនកាចធវើសាាសអនកវិទេោាសតេអំពីបេានបទ
របស់អនក(សំណួរាក់ព័នធផនេកដុំកណាលនិងសាារ:ជួសជុល)។ពួកគេាចសួរសំណួរពីរចំោះអនកវិទេោាសេត
ាាក់ៗបាាប់មកាចសួរអនកវិទេោាសតេផេសេងៗទៀតឱេយានចេើនាក់ាមដេលាចធវើានតេកនុងរយៈពេល២ាទី
បុ៉ណោះ។មុខនឹងាប់ផតើមសកមមភពនេះតេូវទុកពេលឱេយអនកយកព័ត៌ានគិតពីសំណួរហើយអនកវិទេោាសតេគិតពីចំ
ណេះដឹងាក់ព័នធនឹងបេានបទ។បាាប់ពីរយៈពេល២ាទីនេារធវើសកមមភពឱេយសិសេសដេលាអនកយកព័ត៌ាន
សរសេរសំណួរៅលើាារខៀនពេមាំងចមលើយដេលទទួលាន។

ពិនិតេយមើលសំណួរនិងចមលើយធវើារោតសរសើរនិងកេតមេូវៅាមារាំាច់។

មែរៀនទី ៤ៈ របៀបជួសជុលដុំកណាល

ជំាញជួសជុលកង់ ជំាញជួសជុលកង់
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                       ៦៥ ាទី

យើងនឹងធវើារា៤កេុមកនុងមួយកេុមៗានសាជិក៥ាក់។គេូនឹងអនុវតតបាាញពីារជួសជុលដុំមុខទនទឹមនឹង
ោះសាជិកាាក់តំណងឱេយកេុមនីមួយៗតេូវអនុវតតាមហើយសាជិកកនុងកេុមតេូវសងកេតកត់តេគេប់សកមមភព
លើឯការចេកឱេយ។

គេូយកកង់មួយគេឿងមកហើយឱេយកេុមនីមួយៗសម័គេចិតតយកកង់របស់ពួកគេមកអនុវតតកនុងារសិកេានេះផងដេរ។

តើអនកាំងអស់គាតេៀមខលួនរួចហើយឬៅ?
 

គេូាប់ផតើមធវើសកមមភពបាាញសិសេសាាក់តំណងឱេយកេុមនីមួយៗអនុវតតាមអនកដេលៅសល់កនុងកេុមធវើារ
សងកេតនិងកត់តេសកមមភពាមលំាប់លំោយ។សកមមភពាំងាយតេូវអនុវតតដូចាររៀបាប់ាងកេម៖
       ោះចេញ៖ាក់កង់បញេឈរោះខាកាាស់ាាន់យក
ដេកទីបមកទល់ឱេយតឹងចំកាាស់ាាន់យកញញួរវយ
ចុងកាាស់ាាន់ឱេយាាំងយកដេកមកវយបញាល់
កាាស់ាាន់ឱេយចេញផុតពីចុងៅាាាងៅចុងៅាាាង
ទៀតធវើដូចគា។យកដេកជេុងសតើងមកវយោះខា
រ៉ងទប់ានចេញ។យកដេកចុងសេួចឬាាឡេតោះខា
ានរួចាញយកៅាចេញនិងយកគេប់ចេញពីកនុងាន
ាំងសងាង។
       ជួសជុល៖ជូតកនុងដុំៅាគេប់ានឱេយាាតរកមើលកនលេងខូចបើខូចតេង់ណតេូវផាស់ចេញ។បើខូចានាង
ថសតេូវោះនឹងអងគំពេលាក់ចូលវិញក៏បេើអងគំដេរតេូវាំថខាានាងថសតេូវមួលបញាេស។បើខូចសពឺដុំាប់នឹ
ងទូកតេូវយកដេកបុ៉ងតួមកវយបញចជុំវិញតេង់កនលេងសពឺខូច។គេប់ាងថសតេូវរៀបនឹងៅាគេប់ាងឆវេងតេូវ
រៀបនឹងាន។

ជំាញជួសជុលកង់                   ជំាញជួសជុលកង់
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          ាក់ចូល៖ស៊កៅាាងឆវេងចូលៅមុនោយថនមៗ
ឱេយចេញផុតានាងថសាន់ចុងៅាាងថសឱេយតឹងតេង់
មួលខាានាងឆវេងឱេយតឹងតេាចវិលៅាានវយឬមួល
ខាាសានឱេយតឹង។យកជងគង់ាក់ចូលកនុងៅាបងវិលមើល
រនធកាាស់ាាន់ឱេយសេបាមចំណិតចុងៅាស៊កកាាស់
ាាន់ឱេយតឹងយកដេកទីបមកកល់ឱេយតឹងចំរនធកាាស់ាាន់
រួចវយឱេយាាំង។ៅចុងកាាស់ាាន់តេូវាក់រ៉ងសតើងនិង
រឹតខាទប់ឱេយតឹងាារសេច។

បើសិនាានពេលវេាៅសល់គេូឱេយសិសេសអនុវតតាឡើងវិញោយឱេយសាជិកផេសេងៗកនុងកេុមាអនកអនុវតត។

បញចប់មររៀន                    ១៥ាទី

យកកង់ដេលជួសជុលដុំកណាលរួចមកាក់ាំងបាាញ។

ឱេយសិសេសាមកេុមនីមួយៗរៀបាប់ពីសកមមភពសិកេាាមលំាប់លំោយឡើងវិញ។

ពេលតេឡប់ៅផទះវិញបអូនតេូវហវឹកាត់ពីរបៀបជួសជុលដុំកណាលឱេយានាាត់ជំាញ។ៅសាាហ៍កេយ
យើងសិកេាពីរបៀបជួសជុលដុំកេយសូមបអូនៗៅសិកេាសេវជេវៅផទះាងជួសជុលកង់កត់តេពីសកមមភពាម
លំាប់លំោយឱេយានគេប់ៗគា។

សរចកតីណរនាំគរូ

ៅកនុងផនេក"បញចប់មេរៀន"គេូឱេយសិសេសរៀបាប់សកមមភពសិកេាឡើងវិញបនតរៀងគាពីកេុមមួយៅកេុមមួយមិន
មេនឱេយកេុមនីមួយៗរៀបាប់គេប់សកមមភពាមលំាប់លំោយោះទេ។

ៅចុងបញចប់មេរៀននីមួយៗគេូតេូវតេឱេយសិសេសៅសិកេាសេវជេវបនថេមៅផទះ។សិសេសមួយចំនួនាចធវើារ
សិកេាានាមរយៈារាកសួរឪពុកាាយបងបអូនឬាមួយាងៅកនុងសហគមន៍ោះ។កនុងករណីាំាច់គេូាច
ឱេយសិសេសខចីសាារៈជួសជុលដើមេបីៅសិកេាៅផទះានហើយៅសាាហ៍កេយកនុងមាងបំណិនជីវិតពួកគេតេូវផតល់
មកវិញបុ៉នតេគេូតេូវគេប់គេងារខចីនេះឱេយានលអជៀសវងារាត់បង់។

ជំាញជួសជុលកង់
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
         មុនពេលបងេៀនោកគេូ/អនកគេូតេូវ 
    ាននិងពិនិតេយមើលមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
    ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ   
 នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
    សរសេរសំណួរៅលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល
ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេ។
    មើលាលវិភគបេាំថងេ
    រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
កង់ោាត់លេខ១៤-១៥១៦-១៧ដាាប់ាត់កេពើដាាប់សវ័យបេវតតិកនេសេងឬាច់កំណត់ដំាប់ាន
សនទះានរ៉ងាសសតើងខាាស់សតើង-កេស់គេប់ាាញ់ោៅាកេយ១សមេប់។ចំណំ៖សាារៈនិង
ឧបរកណ៍តេូវាន៥សមេប់(គេូ១សមេប់សិសេស៤កេុម៤សមេប់)។

  វតថុបំណង
     កេយពីរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-បាាញពីរបៀបជួសជុលដុំកេយាមលំាប់លំោយានតេឹមតេូវ
-អនុវតតបំណិនបេសប់ពីរបៀបជួសជុលដុំកេយានតេឹមតេូវ
-បេប់ពីរបៀបបេើបេស់និងានទាាប់ចេះថេាំឱេយានលអយូរអងវេង
-អនុវតតបំណិននេះផេារភាបនឹង់ជីវភពរស់ៅាក់សតេងឬធវើាាជីព។

សរចកតីផតើម                    ១០ាទី
ដើមេបីពិនិតេយកិចចារដេលានាក់ឱេយសិសេសធវើាលពីសាាហ៍មុនគេូសួរសំណួរាកេុមធំ៖ៅពេលកង់របស់បអូនៗ

ខូចដុំកេយហើយៅឱេយាងកង់ជួសជុលតើបអូនៗសងកេតឃើញាងកង់ានសកមមភពដូចមតេចខលះ?តើាងានបេើ
បេស់សាារ:ជួសជុលអវីខលះ?ចូរបអូនរៀបាប់សកមមភពាមលំាប់លំោយ។

សរសេរចមលើយៅលើាារខៀនោយបេងចេកចមលើយដេលាសកមមភពជួសជុលនិងសាារៈបេើបេស់ដូច
ាងកេម៖

សកមមាពជួសជុលដំុកង់កេយ សមារៈបេើបេស់

មែរៀនទី ៥ៈ របៀបជួសជុលដុំកែយ

ជំាញជួសជុលកង់ ជំាញជួសជុលកង់

-18-



សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                        ៦៥ ាទី

យើងនឹងធវើារា៤កេុមកនុងមួយកេុមៗានសាជិក៥ាក់។គេូនឹងអនុវតតបាាញពីារជួសជុលដុំកេយទនទឹម
នឹងោះសាជិកាាក់តំណងឱេយកេុមនីមួយៗតេូវអនុវតតាមហើយសាជិកកនុងកេុមតេូវសងកេតកត់តេលើគេប់
សកមមភពលើឯការចេកឱេយ។

គេូយកកង់មួយគេឿងមកហើយឱេយកេុមនីមួយៗសម័គេចិតតយកកង់របស់ពួកគេមកអនុវតតកនុងារសិកេានេះផងដេរ។

តើអនកាំងអស់គាតេៀមខលួនរួចហើយឬៅ?
 

គេូាប់ផតើមធវើសកមមភពបាាញសិសេសាាក់តំណងកេុមនីមួយៗអនុវតតាមអនកដេលៅសល់កនុងកេុមធវើារ
សងកេតនិងកត់តេសកមមភពាមលំាប់លំោយ។សកមមភពាំងាយតេូវអនុវតតដូចាររៀបាប់ាងកេម៖

      ោះចេញ៖ាក់កង់បញេឈរោះខា
ទប់កង់កេយចេញយកចនទល់ចេញ
ពីៅាោះកង់ចេញពីជំាស់កេយ
និងោះចេវក់ចេញពីលីប។

       ជួសជុល៖ោះខាទប់ោះខាាស់ោះរ៉ងាស់សតើងនិងខាដំាប់ចេញផនេកាាងាងជនទល់ចេញាំង
អស់ឬយកខាចេញាំងអស់ពីៅាបើសិនដំាប់ខូច។យកគេប់ចេញពីកនុងានាំងសងាង។ជូតខារ៉ងខា
ាស់ដំាប់គេប់ៅាដេលានោះចេញាំងអស់និងានកនុងដុំឱេយានាាតរកមើលកនលេងខូចបើខូចតេង់ណ
មួយតេូវផាស់ចេញចំោះគេប់បើានខូចតេូវផាស់ចេញាំងអស់។តេូវមួលខាដំាប់រ៉ងសតើងនិងខាាស់ឱេយ
ាប់ៅាងលីបកុំឱេយមួលចូលកនុងាន។យកាាញ់ោមកាបកនុងានបនតិចរៀបគេប់កនុងានឱេយពេញាំងសង
ាងរួចយកាាញ់ោមកបៀកឱេយពេញកនុងាន។ស៊កៅាចូលពីាងលីបៅកនុងដុំវិញមួលខាដំាប់ចូលឱេយតឹង
តេាចវិលៅាានាក់រ៉ងសតើងចូលនិងមួលខាាស់ចូលឱេយតឹង។

ជំាញជួសជុលកង់                   ជំាញជួសជុលកង់
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        ាក់ចូល៖ យកចេវក់មកាក់នឹងលីបាក់កង់ចូលកនុង
ជំាស់កេយវិញាក់ជនទល់ចូលកនុងៅាមួលខាទប់ចូល
បនតិចកេសមេួលខនងកង់ឱេយចំកណាលនិងកេសមេួលចេវក់ឱេយ
តឹងលមមរួចរឹតខាទប់ាំងសងាងឱេយានតឹងាារសេច។

បើសិនាានពេលវេាគេូឱេយសិសេសអនុវតតាឡើងវិញ 
ោយឱេយសាជិកផេសេងៗកនុងកេុមាអនកអនុវតត។

បញចប់មររៀន                   ១៥ ាទី

យកកង់ដេលជួសជុលដុំកេយរួចមកាក់ាំងបាាញ។

ឱេយសិសេសាមកេុមនីមួយៗរៀបាប់ពីសកមមភពសិកេាាមលំាប់លំោយឡើងវិញ។

ពេលតេឡប់ៅផទះវិញបអូនតេូវហវឹកាត់ពីរបៀបជួសជុលដុំកេយឱេយានាាត់ជំាញ។ៅសាាហ៍កេយ
យើងសិកេាពីរបៀបជួសជុលដំាប់កសូមបអូនៗៅសិកេាសេវជេវៅផទះាងជួសជុលកង់កត់តេពីសកមមភពាម
លំាប់លំោយឱេយានគេប់ៗគា។

សរចកតីណរនាំគរូ

ៅកនុងផនេក"បញចប់មេរៀន"គេូឱេយសិសេសរៀបាប់សកមមភពសិកេាឡើងវិញបនតរៀងគាពីកេុមមួយៅកេុមមួយមិន
មេនឱេយកេុមនីមួយៗរៀបាប់គេប់សកមមភពាមលំាប់លំោយោះទេ។

ៅចុងបញចប់មេរៀននីមួយៗគេូតេូវតេឱេយសិសេសៅសិកេាសេវជេវបនថេមៅផទះ។សិសេសមួយចំនួនាចធវើារសិកេា
ានាមរយៈារាកសួរឪពុកាាយបងបអូនឬាមួយាងៅកនុងសហគមន៍ោះ។កនុងករណីាំាច់គេូាចឱេយ
សិសេសខចីសាារៈជួសជុលដើមេបីៅសិកេាៅផទះានហើយៅសាាហ៍កេយកនុងមាងបំណិនជីវិតពួកគេតេូវផតល់មក
វិញបុ៉នតេគេូតេូវគេប់គេងារខចីនេះឱេយានលអជៀសវងារាត់បង់។

ជំាញជួសជុលកង់
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ/អនកគេូតេូវ 
  ាននិងពិនិតេយមើលមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
  ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ   
 នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
  សរសេរសំណួរៅលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល
ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេ។
  មើលាលវិភគបេាំថងេ
  រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
កង់ោាត់លេខ១២-១៣ញញួរដាាប់សវ័យបេវតតិកនេសេងឬកំណត់ាាញ់ោកសេះខាកូនជញជីងដំាប់
ានគេប់រ៉ងធមេញរណខាាស់ដំាប់ក១សមេប់
ចំណំ៖សាារៈនិងឧបរកណ៍តេូវាន៥សមេប់(គេូ១សមេប់,សិសេស៤កេុម៤សមេប់)។

  វតថុបំណង
     កេយពីរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-បាាញពីរបៀបជួសជុលដំាប់កាមលំាប់លំោយានតេឹមតេូវ
-អនុវតតបំណិនបេសប់ពីរបៀបជួសជុលដំាប់កានតេឹមតេូវ
-បេប់ពីរបៀបបេើបេស់និងានទាាប់ចេះថេាំឱេយានលអយូរអងវេង
-អនុវតតបំណិននេះផេារភាប់នឹងជីវភពរស់ៅាក់សតេងឬធវើាាជីព។

សរចកតីផតើម                      ១០នាទី

ៅពេលបអូនៗខូចកង់តេង់ផនេកដំាប់កហើយយកៅឱេយាងកង់ជួសជុលតើបអូនៗសងកេតឃើញថាងកង់ាន
សកមមភពដូចមតេចខលះ?តើផនេកដំាប់កានអវីខលះ?ហើយបេើសាារ:អវីខលះ?សូមបអូនៗបេើកេាសាាមា៤រួចគូររូប
ផនេកណមួយសកមមភពឬសាារ:ជួសជុលដេលាក់ទងនឹងផនេកដំាប់កនេះរយៈពេល៥ាទី។ាាក់ៗគូរតេមួយ
ចំណុចានហើយ។

គេូចេកកេាសាាមា.៤ហើយឱេយសិសេសាប់ផតើមគូររូប។

បាាប់ពីរយៈពេល៥ាទីគេឱូេយពួកគេាាក់បាាញនិងពនេយល់ៅាន់អនកដេលៅកេបេរាដេគូ។បាាប់មកឱេយសិសេស
សម័គេចិតតឡើងបាាញរូបភពរបស់ខលួនោយបេប់ពីឈោះផនេកនេដំាប់កឬសាារៈជួសជុល។សិសេសដេលសម័គេចិតត
ឡើងមកបាាញគួរតេបេប់ពីអវីដេលានភពខុសគាពីាាក់ៅាាក់។

មែរៀនទី ៦ៈ របៀបជួសជុលដំាប់ក

ជំាញជួសជុលកង់ ជំាញជួសជុលកង់
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                             ៦៥ាទី

យើងនឹងធវើារា៤កេុមកនុងមួយកេុមៗានសាជិក៥ាក់។គេូនឹងអនុវតតបាាញពីារជួសជុលដុំមុខទនទឹមនឹង
ោះសាជិកាាក់តំណងឱេយកេុមនីមួយៗតេូវអនុវតតាមហើយសាជិកកនុងកេុមតេូវសងកេតកត់តេគេប់សកមមភព
លើឯការចេកឱេយ។

គេូយកកង់មួយគេឿងមកហើយឱេយកេុមនីមួយៗសម័គេចិតតយកកង់របស់ពួកគេមកអនុវតតកនុងារសិកេានេះផងដេរ។

តើអនកាំងអស់គាតេៀមខលួនរួចហើយឬៅ?
 

គេូាប់ផតើមធវើសកមមភពបាាញសិសេសាាក់តំណងកេុមនីមួយៗអនុវតតាមអនកដេលៅសល់កនុងកេុមធវើារ
សងកេតនិងកត់តេសកមមភពាមលំាប់លំោយ។សកមមភពាំងាយតេូវអនុវតតដូចាររៀបាប់ាងកេម៖

        ោះចេញ៖ោះខាកូនជញជីងឱេយលូតផុតពីកសេះបេវេង១ហុ៊នយកញញួរមកដំកេាលខាទាាក់ចុះោះយក
កសេះចេញ។ាក់កង់ផតេកោះខារ៉ងចេញោះរ៉ងាសធមេញរណមួលខាានចេញដកជំាស់ចេញពីកទូកតេូវ
យកកនេសេងឬកំណត់មកកេលពីកេមកុំឱេយគេប់ជេុះចេញពីានាាតឆាយឬាត់។

         ជួសជុល៖ជូតានដំាប់គេប់រ៉ងខាាស់
ឱេយាាតរកមើលកនលេងខូចបើខូចតេង់ណតេូវផាស់
ចេញ។យកាាញ់ោមកាបកនុងានបនតិចរៀបគេប់
ឱេយពេញកនុងានាំងាងលើនិងាងកេមាក់ជំ
ាស់ចូលកនុងកទូកវិញមួលខាដំាប់ចូលឱេយតឹងតេា
ចវិលជំាស់ានាក់រ៉ងធមេញរណមួលខារ៉ងាស់
ឱេយតឹង។

ជំាញជួសជុលកង់                   ជំាញជួសជុលកង់
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       ាក់ចូល៖ាក់កង់បញេឈរាក់កសេះចូលកនុងកជំាស់
វិញរិតខាកូនជញជីងឱេយតឹងោយេបងវិលដេចងកូតឱេយតេង់សេប
នឹងកង់ាងមុខាារសេច។

 

បើសិនាានពេលវេាៅសល់គេូឱេយសិសេសអនុវតត
ាឡើងវិញោយឱេយសាជិកផេសេងៗកនុងកេុមាអនកអនុវតត។

បញចប់មររៀន                    ១៥ាទី

យកកង់ដេលជួសជុលដំាប់ករួចមកាក់ាំងបាាញ។

ឱេយសិសេសាមកេុមនីមួយៗរៀបាប់ពីសកមមភពសិកេាាមលំាប់លំោយឡើងវិញ។

ពេលតេឡប់ៅផទះវិញបអូនតេូវហវឹកាត់ពីរបៀបជួសជុលឌំាប់កឱេយានាាត់ជំាញ។ៅសាាហ៍កេយយើង
សិកេាពីរបៀបោះាំនិងដំឡើងាំសូមបអូនៗៅសិកេាសេវជេវៅផទះាងជួសជុលកង់កត់តេពីសកមមភពាម
លំាប់លំោយឱេយានគេប់ៗគា។

សរចកតីណរនាំគរូ

     ៅកនុងផនេក"បញចប់មេរៀន"គេូឱេយសិសេសរៀបាប់សកមមភពសិកេាឡើងវិញបនតរៀងគាពីកេុមមួយៅកេុមមួយ
មិនមេនឱេយកេុមនីមួយៗរៀបាប់គេប់សកមមភពាមលំាប់លំោយោះទេ។

      ៅចុងបញចប់មេរៀននីមួយៗគេូតេូវតេឱេយសិសេសៅសិកេាសេវជេវបនថេមៅផទះ។សិសេសមួយចំនួនាចធវើារ
សិកេាានាមរយៈារាកសួរឪពុកាាយបងបអូនឬាមួយាងៅកនុងសហគមន៍ោះ។កនុងករណីាំាច់គេូាច
ឱេយសិសេសខចីសាារៈជួសជុលដើមេបីៅសិកេាៅផទះានហើយៅសាាហ៍កេយកនុងមាងបំណិនជីវិតពួកគេតេូវផតល់
មកវិញបុ៉នតេគេូតេូវគេប់គេងារខចីនេះឱេយានលអជៀសវងារាត់បង់។

ជំាញជួសជុលកង់
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ/អនកគេូតេូវ 
    ាននិងពិនិតេយមើលមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
    ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ   
 នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
    សរសេរសំណួរៅលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល
ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេ។
    មើលាលវិភគបេាំថងេ
    រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
កង់ជើងរិតាំោរិតាំោាត់លេខ១៤-១៥ឬ១៦-១៧ខនងកង់មុខ-កេយដុំកង់មុខ-កេយាំមុខ- 

កេយ។ចំណំៈសាារ:និងឧបរកណ៍តេូវាន៥សមេប់(គេូ១សមេប់,សិសេស៤កេុម៤សមេប់)។
រូបគំនូរនិងារពិពណ៌ាសមេប់សិសេសាាក់ាន

 វតថុបំណង
     កេយពីរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-បាាញដឹងពីរបៀបោះាំនិងដំឡើងាំានតេឹមតេូវ
-រៀបាប់ពីបំណិនបេសប់ពីរបៀបោះាំនិងដំឡើងាំានតេឹមតេូវ
-អនុវតតបំណិននេះផេារភាប់នឹងជីវភពរស់ៅាក់សតេងឬធវើាាជីព

សរចកតីផតើម                      ១០  ាទី
ជេើសរីសសិសេសាាក់ហើយនិយយណេាំពីអវីដេលតេូវធវើកុំឱេយសិសេសផេសេងទៀតានឮនិងផតល់កេាសាាមា.៤ 

ឱេយសិសេសាំងអស់កនុងថាក់។
ដើមេបីាប់ផតើមមេរៀនៅថងេនេះគេូផតល់ឱេយសិសេសាាក់នូវគំនូរាយមួយដេលានាានភពាក់ទងនឹងបេាន

បទ(សូមមើលរូបគំនូរនិងារពណ៌ា)។ឱេយសិសេសាាក់នេះបេប់ពីទិដឋភពនិងទីាំងគំនូរោះៅសិសេសដទេទៀត។
សិសេសផេសេងៗទៀតតេូវគូររូបោះៅាមារណេាំរបស់សិសេសដេលកំពុងាន់គំនូរពិតបេកដនេះ។

បាាប់ពីបញចប់កិចចារនេះតេូវរកមើលថតើរូបភពណដេលានភពសេដៀងបំផុតនឹងរូបភពាក់សតេង។លំ
ាត់នេះផាតាសំាន់ៅលើទីាំងនិងទំហំនេវតថុាាងផនេកលអិតលអន់ផេសេងៗទៀត។
ារពណ៌ា៖សូមគូសរងវង់មួយទំហំធំលមម។ៅចំកណាលរងវង់ោះតេូវគូសរងវង់តូចមួយទៀត។រួចមកគូសបាាត់ត
ភាប់ពីរងវង់តូចៅាន់រងវង់ធំបនតរៀងគា។បាាត់នីមួយៗានចោាះកនលះឬ១សង់ទីម៉េតេរហូតដល់ពេញរងវង់។
បាាប់មកគូរគំនូរមួយផេសេងទៀតានាងដូចចំាមៅស៊ូបុ៉នតេានទំហំធំលមមាចទេរងវង់ដេលទើបតេគូសរួចហើយ។

បញាក់បនថេមដល់សិសេសពីសាារៈដេលតេូវារសមេប់ោះាំនិងរឹតាំ។

មែរៀនទី ៧ៈ របៀបោះាំ  និងដំឡើងាំ

ជំាញជួសជុលកង់ ជំាញជួសជុលកង់
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                            ៦៥ ាទី

យើងនឹងធវើារា៤កេុមកនុងមួយកេុមៗានសាជិក៥ាក់។គេូនឹងអនុវតតបាាញពីារជួសជុលដុំមុខទនទឹមនឹង
ោះសាជិកាាក់ៅកនុងកេុមនីមួយៗតេូវអនុវតតាមហើយសាជិកកនុងកេុមតេូវសងកេតកត់តេលើគេប់សកមមភព
លើឯការចេកឱេយ។

គេូយកកង់មួយគេឿងមកហើយឱេយកេុមនីមួយៗសម័គេចិតតយកកង់របស់ពួកគេមកអនុវតតកនុងារសិកេានេះផងដេរ។

តើអនកាំងអស់គាតេៀមខលួនរួចហើយឬៅ?
 

គេូាប់ផតើមធវើសកមមភពបាាញសិសេសាាក់តំណងឱេយកេុមនីមួយៗអនុវតតាមអនកដេលៅសល់កនុងកេុមធវើារ
សងកេតនិងកត់តេសកមមភពាមលំាប់លំោយ។សកមមភពាំងាយតេូវអនុវតតដូចាររៀបាប់ាងកេម៖

     ោះចេញ៖យកកង់មុខមកាក់កនុងជើងរឹតាំមួលខា
ទប់ាំងសងាងឱេយតឹងបនតិច។យកោមកោះោយ
មួលខាកេាលាំចេញមួយជំុកេាលាំមួយមតងៗគេប់កេាល
ាំាំងអស់។បនតបនធូរឬមួលខាកេាលាំចេញ២ជុំកេាល
ាំមួយមតងៗគេប់កេាលាំាំងអស់ឱេយានសមើៗគារហូត
ដល់កេាលាំាំងអស់ោះចេញពីខនង។ោះដុំកង់
ចេញពីជើងរឹតាំនិងយកាំចេញពីដុំ។

      ាក់ចូល៖យកាំមកស៊កបញចូលកនុងបេោងកេាល
ាំាប់នឹងដុំោយរំលងគាមួយៗឆាស់គាាំងសង
ាង។យកាំឆាស់គារំលង៦ឬ៨មកភាប់នឹងខនងរំលង
គាមួយៗ។ពេលភាប់ៅាាងអស់ហើយតេូវបនតធវើៅ
ាាងទៀតាល់តេអស់ោយមួលខាកេាលាំចូលឱេយ
ានបេវេងសមើៗគាកនុងខាកេាលាំ។

បើសិនាានពេលវេាៅសល់គេូឱេយសិសេសអនុវតតាឡើងវិញោយឱេយសាជិកផេសេងៗកនុងកេុមាអនក
អនុវតត។

ជំាញជួសជុលកង់                   ជំាញជួសជុលកង់
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បញចប់មររៀន                   ១៥ ាទី

យកខនងកង់ដេលដំឡើងរួចមកាក់ាំងបាាញ។

ឱេយសិសេសាមកេុមនីមួយៗរៀបាប់ពីសកមមភពសិកេាាមលំាប់លំោយឡើងវិញ។

ពេលតេឡប់ៅផទះវិញបអូនតេូវហវឹកាត់ពីរបៀបោះាំនិងដំឡើងាំឱេយានាាត់ជំាញ។ៅសាាហ៍កេយ
យើងសិកេាពីរបៀបរិតកេាលាំសូមបអូនៗៅសិកេាសេវជេវៅផទះាងជួសជុលកង់កត់តេពីសកមមភពាមលំា
ប់លំោយឱេយានគេប់ៗគា។

 សរចកតីណរនាំគរូ

ៅពេលសិសេសរៀបាំចប់គេូតេូវរកេាទុកសមេប់សិសេសបេើបេស់ៅកនុងមេរៀនសាាហ៍កេយអំពីាររិត
កេាលាំ។

ជំាញជួសជុលកង់
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ/អនកគេូតេូវ 
    ាននិងពិនិតេយមើលមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
    ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ   
 នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
    សរសេរសំណួរៅលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល
ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេ។
    មើលាលវិភគបេាំថងេ
    រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
ខនងកង់មុខ-កេយដុំកង់មុខ-កេយាំមុខ-កេយោាត់លេខ១៤-១៥និង១៦-១៧ោរឹតាំ
ជើងរឹតាំ។ចំណំ៖សាារៈនិងឧបរកណ៍តេូវាន៥សមេប់(គេូ១សមេប់សិសេស៤កេុម៤សមេប់)។

 លទធផលរំពឹងទុក
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសនឹងាច៖

-បេប់ពីរបៀបរិតកេាលាំាមលំាប់លំោយានតេឹមតេូវ
-អនុវតតបំណិនរិតកេាលាំានតេឹមតេូវ
-បាាញពីរបៀបបេើបេស់និងចេះថេាំឱេយានលអយូរអងវេង
-អនុវតតបំណិននេះផេារភាបនឹង់ជីវភពរស់ៅាក់សតេងឬធវើាាជីព។

សរចកតីផតើម                       ១៥ ាទី

ៅពេលបអូនៗខូចកង់តេង់ផនេកាំកង់ឬខនងកង់ហើយយកៅឱេយាងកង់ជួសជុលឬបតូរាំ-ខនងតើបអូនៗសងកេត
ឃើញាងកង់ានសកមមភពដូចមតេចខលះ?គេូឱេយសិសេសសម័គេចិតតឡើងផតល់ោបល់ៅាមារយល់ដឹងរបស់ពួកគេ។

កនុងពេលដេលសិសេសឆលើយគេូសរសេរចមលើយៅលើាារខៀន។គេូធវើារបូកសរុបបំពេញបនថេមលើចមលើយដេល
ានផតល់រួចហើយបាាញនិងពនេយល់បេប់ពីផនេកាំកង់ឬខនងកង់ាក់សតេងោយយកខនងកង់ដេលានរៀបាំាល
ពីសាាហ៍មុន។

ៅពេលអនុវតតាក់សតេងយើងនឹងៅសិកេាៅកេថាក់រៀន។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                        65  ាទី
យើងនឹងធវើារា៤កេុមកនុងមួយកេុមៗានសាជិក៥ាក់។គេូនឹងអនុវតតបាាញពីារជួសជុលដុំមុខទនទឹមនឹង

ោះសាជិកាាក់តំណងឱេយកេុមនីមួយៗតេូវអនុវតតាមហើយសាជិកកនុងកេុមតេូវសងកេតកត់តេលើគេប់
សកមមភពលើឯការចេកឱេយ។

មែរៀនទី ៨ៈ របៀបរឹតកែាលាំ

ជំាញជួសជុលកង់ ជំាញជួសជុលកង់
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គេូយកកង់មួយគេឿងមកហើយឱេយកេុមនីមួយៗសម័គេចិតតយកកង់របស់ពួកគេមកអនុវតតកនុងារសិកេានេះផងដេរ។

តើអនកាំងអស់គាតេៀមខលួនរួចហើយឬៅ?
 

គេូាប់ផតើមធវើសកមមភពបាាញសិសេសាាក់តំណងឱេយកេុមនីមួយៗអនុវតតាមអនកដេលៅសល់កនុងកេុមធវើារ
សងកេតនិងកត់តេសកមមភពាមលំាប់លំោយ។សកមមភពាំងាយតេូវអនុវតតដូចាររៀបាប់ាងកេម៖

យកខនងកង់ដេលានដំឡើងរួចមកាក់កនុងជើងរិតាំរួចមួលខាទប់ឱេយតឹងលមម។រឹតខាកេាលាំចូលបនតិចមតងៗ
ឱេយានមួយជុំ
រួចបនតរិតឱេយានសមើៗគារហូតដល់ាំកង់ានតឹងលមមគឺមិនធូរពេក
មិនតឹងពេក។

 តមេង់រងវង់ខនង៖បងវិលខនងកង់តិចៗឱេយានមួយជុំពិនិតេយមើលតេង់
ណប៉ះនិងឃាតពីកមេិតាាតរងវង់។បើតេង់ណប៉ះនឹងកមេិតាាតតេូវ
មួលរឹតបនថេមតេបើតេង់ណឃាតពីកមេិតាាតរងវង់តេូវមួល
បនថយធវើរបៀបនេះាចុះាឡើងរហូតដល់ខនងកង់រត់តេង់សមើ
ោយមិនរលកឬពងកេពើ។

 តមេង់់ចំហៀងខនង៖បងវិលខនងកង់តិចៗឱេយានជុំពិនិតេយមើលតេង់
ណប៉ះនិងឃាតពីកមេិតាាតចំហៀងខនង។បើតេង់ណប៉ះនឹង
កមេិតាាតដេលៅាងាាំដេតេូវមួលខាកេាលាំៅផនេកាងាាំ
បនថយបនតិចរួចមួលខាកេាលាំផនេកាងឆវេងបនថេមបនតិច
ធវើររបៀបនេះាចុះាឡើងរហូតខនងកង់ផនេកចំហៀងរត់តេង់សមើ
ោយមិនរមួល។

កនុងាររឹតកេាលាំតមេង់រងវង់ខនងនិងចំហៀងខនងតេូវារសមេួលគា
ាំងពេម។

បើសិនាានពេលវេាៅសល់គេូឱេយសិសេសអនុវតតាឡើងវិញោយឱេយសាជិកផេសេងៗកនុងកេុមាអនកអនុវតត។

ជំាញជួសជុលកង់                   ជំាញជួសជុលកង់
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បញចប់មររៀន                              ១៥ ាទី

យកកង់ដេលជួសជុលរួចមកាក់ាំងបាាញ។

ឱេយសិសេសាមកេុមនីមួយៗរៀបាប់ពីសកមមភពសិកេាាមលំាប់លំោយឡើងវិញ។

ពេលតេឡប់ៅផទះវិញបអូនតេូវហវឹកាត់ពីរបៀបរិតកេាលាំឱេយានាាត់ជំាញ។ៅសាាហ៍កេយយើង
សិកេាពីរបៀបជួសជុលរាាំងមុខ-រាាំងកេយសូមបអូនៗៅសិកេាសេវជេវៅផទះាងជួសជុលកង់កត់តេពីស
កមមភពាមលំាប់លំោយឱេយានគេប់ៗគា។

សរចកតីណរនាំគរូ

កនុងារសិកេាលើផនេករិតាំដេលកនុងោះសិសេសនឹងសិកេាលើារតមេង់់ខនងកង់និងចំហៀងខនងកង់នេះយើង
មិនរំពឹងថសិសេសនឹងានជំាញានចេាស់ាស់ោះទេបុ៉នតេសិសេសគេន់តេដឹងអំពីរបៀបកនុងារជួសជុលមួយ
ចំនួនបុ៉ណោះ។

ជំាញជួសជុលកង់
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ/អនកគេូតេូវ 
  ាននិងពិនិតេយមើលមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
  ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ   
 នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
  សរសេរសំណួរៅលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល
ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេ។
  មើលាលវិភគបេាំថងេ
  រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
ដេ រាាំងមុខ-កេយខេសេ រាាំងមុខ-កេយសេម រាាំងមុខកេយជ័រដុ ំរាាំង រាាំងថមីមួយកំបលេដាាប់ាត់
កេពើទួរណឺវីសោាត់លេខ៨-៩និង១០-១១និង១២-១៣ាាញ់ោ។
ចំណំ៖សាារៈនិងឧបរកណ៍តេូវាន៥សមេប់(គេូ១សមេប់សិសេស៤កេុម៤សមេប់)។

 វតថុបំណង
     កេយពីរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-បេប់ពីរបៀបជួសជុលរាាំងមុខ-កេយានតេឹមតេូវ
-អនុវតតបំណិនជួសជុលរាាំងមុខ-កេយានតេឹមតេូវ
-បាាញពីរបៀបបេើបេស់និងះថេាំឱេយានលអយូរអងវេង
-អនុវតតបំណិននេះផេារភាប់នឹងជីវភពរស់ៅាក់សតេងឬធវើាាជីព។

សរចកតីផតើម                     ១០ ាទី

ដើមេបីតេួតពិនិតេយកិចចារដេលានាក់ឱេយសិសេសធវើាលពីសាាហ៍មុនគេូសួរសំណួរាកេុមធំ៖ៅពេលកង់របស់
បអូនៗខូចរាាំងមុខ-កេយហើយយកៅឱេយាងកង់ជួសជុលតើបអូនៗសងកេតឃើញាងកង់ានសកមមភពដូចមតេច
ខលះ?តើាងានបេើបេស់សាារៈជួសជុលអវីខលះ?ចូរបអូនរៀបាប់សកមមភពាមលំាប់លំោយ។

សរសេរចមលើយៅលើាារខៀនោយបេងចេកចមលើយដេលាសកមមភពជួសជុលនិងសាារៈបេើបេស់
ដូចាងកេម៖

សកមមភពជួសជុលរហវ្ាំងមុខ-កេយ សាារ:បេើបេស់

មែរៀនទី ៩ៈ របៀបជួសជុលរហាំងមុខ - កែយ

ជំាញជួសជុលកង់ ជំាញជួសជុលកង់

-34-



សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                          ៦៥ ាទី

យើងនឹងធវើារា៤កេុមកនុងមួយកេុមៗានសាជិក៥ាក់។គេូនឹងអនុវតតបាាញពីារជួសជុលដុំមុខទនទឹមនឹង
ោះសាជិកាាក់តំណងឱេយកេុមនីមួយៗតេូវអនុវតតាមហើយសាជិកកនុងកេុមតេូវសងកេតកត់តេលើគេប់
សកមមភពលើឯការចេកឱេយ។

គេូយកកង់មួយគេឿងមកហើយឱេយកេុមនីមួយៗសម័គេចិតតយកកង់របស់ពួកគេមកអនុវតតកនុងារសិកេានេះផងដេរ។

តើអនកាំងអស់គាតេៀមខលួនរួចហើយឬៅ?
 

គេូាប់ផតើមធវើសកមមភពបាាញសិសេសាាក់ាមកេុមនីមួយៗអនុវតតាមអនកដេលៅសល់កនុងកេុមធវើារសងកេត
និងកត់តេសកមមភពាមលំាប់លំោយ។សកមមភពាំងាយតេូវអនុវតតដូចាររៀបាប់ាងកេម៖

 ោះចេញ៖ោះខារឹតចុងខេសេ រាាំងចេញពីតងកៀបាញសេម រាាំងចេញពីខេសេោះកេាលខេសេចេញពីដេ  រាាំង
និងពិនិតេយមើលកេាប់ដេ។ោះខាតងកៀបរាាំងចេញពីកេាលជំាស់។

 ជួសជុល៖ពិនិតេយមើលរកកនលេងខូចបើខូចតេង់ណតេូវ
ផាស់ចេញដូចាកេាប់ដេដេរាាំងសេមខេសេតងកៀប
រឺុសស័រដុំជ័រ។

 ាក់ចូល៖រៀបតងកៀបរាាំងរួចាប់ភាប់នឹងកេាលជំាស់
និងាប់ដុំជ័រ រាាំងឱេយកៀកនឹងខនងកង់។យកកេាលខេសេរាាងំ
មកាក់ចូលកនុងឡតដេ រាាំងាបាាញ់ោ

ជំាញជួសជុលកង់                   ជំាញជួសជុលកង់
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នឹងខេសេស៊កចូលកនុងសេមរូតសេមាចុះាឡើងឱេយាាញ់ោានចូលសពវកនុងសេមរួចាប់ចុងខេសេនឹងតងកៀប
ឱេយតឹងោយសុីរ៉េដុំជ័រឱេយៅសល់បនតិចឬឱេយៅកៀកនឹងខនងកង់ាារសេច។របៀបជួសជុល រាាំងកេយធវើដូច
ារជួសជុល រាាំងមុខដេលានរៀបាប់ាងលើ។
 

បើសិនាានពេលវេាៅសល់គេូឱេយសិសេសអនុវតតាឡើងវិញោយឱេយសាជិកផេសេងៗកនុងកេុមាអនកអនុវតត។

បញចប់មររៀន                    ១៥ ាទី

យកកង់ដេលជួសជុល រាាំងមុខ-កេយរួចមកាក់ាំងបាាញ។

ឱេយសិសេសាមកេុមនីមួយៗរៀបាប់ពីសកមមភពសិកេាាមលំាប់លំោយឡើងវិញ។

ពេលតេឡប់ៅផទះវិញបអូនតេូវហវឹកាត់ពីរបៀបជួសជុលរាាំងមុខ-កេយឱេយានាាត់ជំាញ។ៅសាាហ៍
កេយយើងសិកេាពីរបៀបដំឡើងតួកង់សូមបអូនៗៅសិកេាសេវជេវៅផទះាងជួសជុលកង់កត់តេពីសកមមភពា
មលំាប់លំោយឱេយានគេប់ៗគា។

ជំាញជួសជុលកង់
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ/អនកគេូតេូវ 
  ាននិងពិនិតេយមើលមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
  ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ   
 នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
  សរសេរសំណួរៅលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល
ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេ។
  មើលាលវិភគបេាំថងេ
  រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
គេឿងបាាស់កង់១គេឿង។ចំណំ៖សាារៈនិងឧបរកណ៍ជួសជុលាមផនេកនេកង់សមេប់កេុមនីមួយៗ
តេូវានគេប់កេុម។

  វតថុបំណង
      កេយពីរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-បេប់ពីរបៀបដំឡើងកង់ានតេឹមតេូវ
-អនុវតតបំណិនដំឡើងកង់ានតេឹមតេូវ
-បាាញពីរបៀបបេើបេស់និងថេាំឱេយានលអយូរអងវេង
-អនុវតតបំណិននេះផេារភាប់នឹងជីវភពរស់ៅាក់សតេងឬធវើាាជីព

សរចកតីផតើម                      ១០ាទី
ៅកនុងសាាហ៍នេះគឺាារបញចប់មេរៀនអំពីារជួសជុលកង់។កនុងរយៈពេលកនលងមកយើងានសិកេាៅលើ

ផនេកផេសេងៗនេតួកង់ាំងមូលហើយៅសាាហ៍នេះយើងនឹងរៀនអំពីារដំឡើងតួកង់ាំងមូលតេមតង។

គេូសួររំឭកាកេុមធំ។តើកនលងមកយើងានសិកេាៅលើផនេកអវីខលះនេកង់?សិសេសឆលើយ។

មុននឹងាប់ផតើមសកមមភពរៀនបនតៅទៀតអំពីារដំឡើងតួកង់ាំងមូល។គេូឱេយសិសេសលេងលេបេងមួយបេភេទ
ានឈោះថលេបេងាល់កេាស។គេូឱេយសិសេសគិតរកសំណួរាក់ទងនឹងផនេកផេសេងៗនេកង់កនលងមកហើយសរសេរ
សំណួរោះៅលើកេាសា.៤។សិសេសាាក់ាចសរសេរ១ឬ២ឬ៣សំណួររួចហើយសិសេសចេាច់កេាសាំង
ោះៅាាល់មួយ។ៅពេលយើងានដឹងថសិសេសសរសេរានសំណួរមួយចំនួនហើយឱេយសិសេសឈរារងវង់
មូល។សិសេសាាក់រីសយកាល់របស់ខលួនោះៅឱេយសិសេសផេសេងៗទៀតកនុងខណៈដេលគេូាប់ពី១-១០។
ពេលាប់ដល់១០អនកដេលទទួលានាល់ោះតេូវាកេាសាល់ហើយឆលើយសំណួរ។ពេលឆលើយចប់តេូវបនត
អនុវតតាមួយាល់របស់សិសេសផេសេងៗទៀត។

មែរៀនទី ១០ៈ របៀបដំឡើងតួកង់

ជំាញជួសជុលកង់ ជំាញជួសជុលកង់
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                        ៣៥ាទី

កនុងាររៀនដំឡើងតួកង់ាំងមូលនេះគេូតេូវាក់សំបកោះវៀនកង់មុខ-កេយនិងាប់លីបឱេយហើយាមុន។
យើងនឹងធវើារា៣កេុមកនុងមួយកេុមៗានសាជិក៥ាក់។សិសេសនឹងអនុវតតបាាញពីារដំឡើងផនេកផេសេងៗនេ
កង់។ៅពេលអនុវតតតេូវសហារគាោយបេងចេកផនេកនីមួយៗាមកេុម។

គេូពិនិតេយមើលថតើផនេកផេសេងៗនេកង់និងសាារៈបេើបេស់តេូវានតេៀមរួចាល់ហើយឬៅមុននឹងាប់ផតើម។
តើអនកាំងអស់គាតេៀមខលួនរួចហើយឬៅ?

អនុញាតឱេយសិសេសាមកេុមនីមួយៗាប់ផតើមដំឡើងហើយគេូធវើារសងកេតនិងជួយសិសេសាមារាំាច់។សក
មមភពាំងាយតេូវអនុវតតដូចាររៀបាប់ាងកេម៖

ាក់កង់ផតេក៖រៀបដំាប់កាក់កសេះាប់ដេាប់ានកេយ។

 ាក់កង់ផារ៖ រៀបដុំកណាលាក់ជងគង់ឆវេង-ាាំាប់ាាន់ាប់គមេបភក់មុខ-កេយាក់កង់មុខ-កេយាក់
ជនទល់ាក់ចេវក់។

ជំាញជួសជុលកង់                   ជំាញជួសជុលកង់
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 ាក់កង់បញេឈរ៖ាប់កណតឹងាប់ដេរាាំងស៊កសេមដេ
ាប់តងកៀបរាាំងមុខ-កេយវយបងាលកេបាក់កេប
និងាក់គមេបថស។

បញាក់៖ៅពេលសិសេសអនុវតតតេូវសហារគាោយបេងចេកផនេកនីមួយៗាមកេុម។

បញចប់មររៀន                                ១០ ាទី

គេូឱេយសិសេសយកកង់ដេលានដំឡើងរួចមកាក់ាំងបាាញ។ឱេយសិសេសាមកេុមនីមួយៗរៀបាប់ពីសកមមភព
សិកេាាមលំាប់លំោយគេូផតល់ោបល់នឹងធវើារកេលមអចំណុចអសកមមមួយចំនួន។

សូមបអូនៗៅសិកេាសេវជេវបនថេមទៀតៅកនលេងាងជួសជុលកង់ាល់ផនេកណមួយដេលមិនចេាស់ាស់
និងយកចំណេះដឹងពីារសិកេាកនលងៅនេះយកៅអនុវតតឱេយានលអបេសើរគេប់ៗគា។

 
តរសតចំណរះដឹង៖ សំណួរសរសររ                                                                            ៣៥ាទ ី

             

វានារៈសំាន់ដេលសិសេសបំពេញសំណួរគេប់ៗគា។សំណួរានចំនួន១២សំណួរដេលសិសេស
តេូវឆលើយសំណួរាំងអស់ោះ។សិសេសតេូវឆលើយឱេយានរហ័សាមដេលាចធវើាន។

Iោកគេូ/អនកគេូចេកទមេង់សំណួរដល់សិសេស(ានៅទំព័រទី៤២និង៤៣និងថតចមលងតេៀមទុកា
សេច)។

ោកគេូ/អនកគេូណេាំដើមេបីឱេយសិសេសានយល់ចេាស់កនុងារបំពេញសំណួរជៀសវងារលុបឬោស
និងថេមចមលើយបណាលឱេយោកគេូ/អនកគេូពិាកកេចមលើយាំងោះ។

បាាប់មកសិសេសាប់ផតើមបំពេញសំណួរដេលានរយៈពេល១៥ាទី

ជំាញជួសជុលកង់
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  ការវាយតមរល ៖ សំណួរសរសររ "ជំនាញជួសជុលកង់"
ឈោះ.........................................ភេទ............ថាក់ទី.............ាា.....................................
សេុក........................................ខេតត................................................

១.តើកង់ានារបេោជន៍អវីខលះសមេប់បេាជនកមពុា?សូមបអូនរៀបាប់។
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

២.តើកង់ខមេរានកំណើតាប់ាំងពីសម័យណ?(សំណួរសេវជេវ)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

៣.ៅពេលបអូនប៉ះោះវៀនកង់តើបអូនធវើសកមមភពជួសជុលអវីខលះ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

៤.តើផនេកមុខនេកង់ានអវីខលះ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

៥.តើផនេកកណាលនេកង់ានអវីខលះ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

៦.តើផនេកកេយនេកង់ានអវីខលះ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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៧.ចូរបអូនរៀបាប់ពីសកមមភពជួសជុលដុំមុខ។
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

៨.ចូរបអូនរៀបាប់ពីសកមមភពជួសជុលដុំកណាល។
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

៩.ចូរបអូនរៀបាប់ពីសកមមភពជួសជុលដុំកេយ។
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

១0.ចូរបអូនរៀបាប់ពីសកមមភពជួសជុលដំាប់ក។
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

១១.សូមបអូនរៀបាប់ពីរសកមមភពតមេង់់ខនងកង់និងចំហៀងខនងកង់។
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

១២.ចូរបអូនរៀបាប់ពីសកមមភពជួសជុលរាាំងមុខ។
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
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ចមលើយសំណួរសរសែរ

១-ៅកនុងបេទេសអភិវឌេឍមនុសេសបេើបេស់កង់ធវើាយនជំនិះសមេប់ជិះកំានតបុ៉នតេៅកនុងបេទេសកេីកេ 
ផេសេងៗកនុងពិភពោកដូចាបេទេសកមពុាគេបេើបេស់កង់ាមធេោាយដឹកជញជូនសមេប់បេាជន 
ភគចេើន។កង់គឺាមធេោាយមួយដើមេបីធវើឱេយជីវភពរស់ៅានបេសើរឡើង។កង់តេូវានគេបេើ 
បេស់បេកបោយារៈសំាន់សមេប់ាមធេោាយផេសេងៗៅកនុងជីវិត។ឧាហរណ៍សមេប់ឱេយកុារ 
ជិះៅាារៀនដេលាចបងកើនារសិកេាអប់រំដល់កុារកនុងតំបន់ាច់សេយល។បេើបេស់សមេប់ 
ដឹកទឹកអុសសមេប់ចំអិនាារដេលាចបងកើនារថេរកេាសុខភព។បេើបេស់សមេប់ដឹកទំនិញៅ 
ាន់ទីផេារៅជិតៗដេលាចជួយបងកើនសេដឋកិចចកនុងមូលាាននិងាពិសេសោះកង់គឺាមធេោាយ
មួយដេលកុារចូលចិតតជិះាារកំានត។
២-កង់ខមេរានកំណើតាប់ាំងពីសម័យាណនិគមាាំង។
៣-ពិនិតេយមើលសំបកាងកេលូកដេាាបចេបូតកនុងសំបករកមើលបាាឬដេកោលដេលមុតាប់នឹងសំបក 
បើឃើញានតេូវយកចេញ។សប់ោះវៀនកង់ឱេយតឹងលមមរួចាក់កនុងាធុនទឹករកមើលកនលេងមុតឬាាយ
ពេលឃើញហើយតេូវយកឈើាក់ធមេញចុងសេួចមកោតចំណំ។ជូតោះវៀនឱេយសងួតទឹកតេង់កនលេងមុត
ឬាាយដកឈើោតចេញយកផលេរណារដេកមកោសបនថើរៗជុំវិញកនលេងមុតទំហំបុ៉នបំណះយកជ័រ
ាវមកាបសតើងៗតេង់កនលេងោសទុកឱេយសងួតបនតិចយកបំណះមកបិទពីលើរួចយកឬសេសីមូលមួយទៀត
មកដំពីលើបំណះតិចៗឱេយសពវ។កេយពីប៉ះរួចហើយសប់ោះវៀនកង់ោះឱេយតឹងលមមយកៅាក់កនុងារ
ធុនទឹកមតងទៀតតេង់កនលេងប៉ះរួចពិនិតេយមើលកេងមិនជិត។
៤-ផនេកមុខនេកង់ាន

 កង់មុខ៖សំបកខនងាំវាល់ដុំៅាគមេបភក់ដេកាងតងកៀបរាាំងមុខ
 ជំាស់មុខ៖ជំាស់មុខដំាប់កលើ-កេម
 ដេ៖ដេចងកូតសេមដេកណតឹងដេ រាាំងមុខ-កេយខេសេ រាាំងមុខ-កេយកសេះខាកូន
ជញជីងកេាប់ដេ

៥-ផនេកកណាលនេកង់ាន៖
 ទូក៖ទូកបញេឈរទូកផតេកលើទូកផតេកកេមកេបកកេបកេាប់កកេប
 ដុំកណាល៖ដុំកណាលខាាស់ៅាជងគង់ឆវេង-ាាំកាាស់ាាន់ថសាាន់ឆវេង-ាាំគមេបថស
ចេវាក់

៦-ផនេកកេយនេកង់៖
 កង់កេយ៖សំបកខនងាំវាល់ដុំៅាចនទល់លីប
 គមេបភក់ដេកាងតងកៀបរាាំងកេយានកេាប់ានឬកេាប់កកេប
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៧-ជួសជុល៖តេូវមួលរិតដំាប់រ៉ងសតើងនិងខារ៉ងសតើងាាងឱេយាប់កុំឱេយមួលចូលកនុងាន។យកាាញ់
ោមកាបកនុងានបនតិចរៀបគេប់ាក់ចូលឱេយពេញាំងសងាងរួចយកាាញ់ោមកាបបនថេមឱេយ
ពេញកនុងាន។ស៊កៅាចូលៅកនុងដុំវិញាងខាាប់តេូវៅាងាាំឬាងថសមួលខាដំាប់ចូលឱេយ
ានតឹងតេាចវិលៅាានាក់រ៉ងសតើងចូលនិងមួលខាាស់សតើងចូលឱេយានតឹង។

៨-ជួសជុល៖ជូតកនុងដុំៅាគេប់ានឱេយាាតរកមើលកនលេងខូចបើខូចតេង់ណតេូវផាស់ចេញ។បើខូច
ានាងថសតេូវោះនឹងអងគំពេលាក់ចូលវិញក៏បេើអងគំដេរតេូវាំថខាានាងថសតេូវមួល
បញាេស។បើខូចសពឺដុំាប់នឹងទូកតេូវយកដេកបុ៉ងតួមកវយបញចុតជុំវិញតេង់កនលេងសពឺខូច។គេប់ាង
ថសតេូវរៀបនឹងៅាគេប់ាងឆវេងតេូវរៀបនឹងាន។

៩-ជួសជុល៖ោះខាទប់ោះខាាស់ោះរ៉ងាស់សតើងនិងខាដំាប់ចេញផនេកាាងាងចនទល់ចេញ
ាំងអស់ឬយកខាចេញាំងអស់ពីៅាបើសិនដំាប់ខូច។យកគេប់ចេញពីកនុងានាំងសងាង។
ជូតខារ៉ងខាាស់ដំាប់គេប់ៅាដេលានោះចេញាំងអស់និងានកនុងដុំឱេយានាាតរកមើល
កនលេងខូចបើខូចតេង់ណមួយតេូវផាស់ចេញចំោះគេប់បើានខូចតេូវផាស់ចេញាំងអស់។តេូវមួល
ខាដំាប់រ៉ងសតើងនិងខាាស់ឱេយាប់ៅាងលីបកុំឱេយមួលចូលកនុងាន។យកាាញ់ោមកាប
កនុងានបនតិចរៀបគេប់កនុងានឱេយពេញាំងសងាងរួចយកាាញ់ោមកបៀកឱេយពេញកនុងាន។ស៊ក
ៅាចូលពីាងលីបៅកនុងដុំវិញមួលខាដំាប់ចូលឱេយតឹងតេាចវិលៅាានាក់រ៉ងសតើងចូលនិងមួល
ខាាស់ចូលឱេយតឹង។

១០-ជួសជុល៖ជូតានដំាប់គេប់រ៉ងខាាស់ឱេយាាតរកមើលកនលេងខូចបើខូចតេង់ណតេូវផាស់ចេញ។
យកាាញ់ោមកាបកនុងានបនតិចរៀបគេប់ឱេយពេញកនុងានាំងាងលើនិងាងកេមាក់ជំាស់
ចូលកនុងកទូកវិញមួលខាដំាប់ចូលឱេយតឹងតេាចវិលជំាស់ានាក់រ៉ងធមេញរណមួលខារ៉ងាស់
ឱេយតឹង។

១១-តមេង់រងវង់ខនង៖បងវិលខនងកង់តិចៗឱេយានមួយជុំពិនិតេយមើលតេង់ណប៉ះនិងឃាតពីកមេិតាាតរងវង់។
បើតេង់ណប៉ះនឹងកមេិតាាតតេូវមួលរឹតបនថេមតេបើតេង់ណឃាតពីកមេិតាាតរងវង់តេូវមួលបនថយធវើ
របៀបនេះាចុះាឡើងរហូតដល់ខនងកង់រត់តេង់សមើោយមិនរលកឬពងកេពើ។តមេង់ចំហៀងខនង៖
បងវិលខនងកង់តិចៗឱេយានជុំពិនិតេយមើលតេង់ណប៉ះនិងឃាតពីកមេិតាាតចំហៀងខនង។បើតេង់ណប៉ះ
នឹងកមេិតាាតដេលៅាងាាំដេតេូវមួលខាកេាលាំៅផនេកាងាាំបនថយបនតិចរួចមួលខាកេាលាំ
ផនេកាងឆវេងបនថេមបនតិចធវើររបៀបនេះាចុះាឡើងរហូតខនងកង់ផនេកចំហៀងរត់តេង់សមើោយមិន
រលកឬរមួល។កនុងាររិតកេាលាំតមេង់រងវង់ខនងនិងចំហៀងខនងតេូវារសមេួលគាាំងពេម។

១២-ជួសជុល៖ពិនិតេយមើលរកកនលេងខូចបើខូចតេង់ណតេូវផាស់ចេញដូចាកេាប់ដេដេ រាាំងសេម
ខេសេតងកៀបរឺុសស័រដុំជ័រ។
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េ�ប��ស់វធីិ��ស�បេ�ង�នែបបអន�រកម� /សកម� 
ឧ.ែផនទីគំនិត, ករណីសិក�, �រសែម�ងតួ, 
ែល�ងកំ�ន�... 

1-2-3-4-5 
 
 
 

េ�ប��ស់�បេភទសំណួរេផ�ងៗ  1-2-3-4-5  
េ�ប��ស់ធន�នបេង�តេឡងេ�យខ�ួនឯង  
ឬឯក�របែន�មេដម�ីពន�ល់េមេរ�ន 

1-2-3-4-5  

�ប់េផ�ម�មេពលកំណត់ និងេ�ប��ស់េពល 
េវ��៉ង�ន�បសិទ��ព 

1-2-3-4-5  

ផ�ល់មតិេ�បល់វជិ��នេដម�ីជំរុញ�រសិក� 
និងបេង�នទំនុកចិត�ដល់សិស� 

1-2-3-4-5  

ជួយសិស��លក�ណៈបុគ�លចំេ�ះសិស��
ែដល�ន�រលំ�ក 

1-2-3-4-5  

កត់���រវវិត�ៃនអត�ចរតិសិស�ក�ុង��ង�យ
តៃម��រសិក�របស់សិស�? 

1-2-3-4-5  

 
         ប�� ប់ពីែផ�កេនះ ចូរេ�ប��ស់កំណត់��របស់អ�កេដម�ីពិ�ក��មួយ�គ�។  សំុឱ��គ�កំណត់ចំណុចល�របស់េមេរ�ន 
េហយេស�សំុ�រ�� ស់ប�ូរ 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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ឧបករណ៍របស់ាងជួសជុលកង់

វាល់កង់
ដុំៅាកណាល

សនប់

កេាប់រិត

តងកៀប

កូនោ

រណ

ដេកគស់

ដាាប់

ញញួរ

បេាប់ទប់ាាន់កង់

ទួរណឺវីស
ដាាប់អូតូាាទិច

ាាឡេត

ាំកង់

ចេវក់កង់

ដុំដេក

អងគំ

ដុំដេកាប់

ដំបងឈើ

ដុំែដកសមេប់ទេប់ោះវៀនកង់

លីប

ខនងកង់

ជ័របំណះ

គេប់កង់ដុំៅាកេយដុំៅាមុខ

ាាញ់ោ

បំណិនជីវិតាមមូលាាន- បំណិនាជីពាយ-ារជួសជុលកង់ ឧបករណ៍របស់ាងជួសជុលកង់GgÁkarGb;rMBiPBelak
WORLD EDUCATION
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តួកង់

តួកង់

បំណិនជីវិតាមមូលាាន- បំណិនាជីពាយ-ារជួសជុលកង់ ឧបករណ៍របស់ាងជួសជុលកង់GgÁkarGb;rMBiPBelak
WORLD EDUCATION
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