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ារមភកា
សៀវៅ ារជេើសរីសអាគតរបស់អនក ានបំណងឱេយអនកបេឹកេាាជីពកនុងាាមធេយមសិកេា បណតុះ

បណាលសិសេសនូវជំាញាំាច់ដើមេបីសេវជេវពីបេភេទខុសៗគានេារសិកេាារបណតុះបណាលនិងារារ
ដេលាន សមេប់ពួកគេកនុងមូលដានកនុងខេតត និងកនុងបេទេសរបស់ពួកគេ ពេមាំងវិធីកនុងារសវេងយល់ពី
របៀបនេារារាក់ទងាមួយនឹងជំាញ ារាប់ារមមណ៍និងារសិកេារបស់ពួកគេ។ ទនទឹមនឹងនេះសៀវ
ៅនេះក៏នឹងណេាំអំពីកិចចារបេាំថងេដេលអនកធវើារកនុងផនេកាាអនុវតត។

ារគិតអំពីាជីពៅបឋមវ័យនឹងជួយសិសេសឱេយទទួលានជំាញនិងបទពិោធន៍ាំាច់ដេលពួកគេតេូវ
ារ ដើមេបីទទួលានមុខរបរដេលពួកគេពេញចិតត ពេមាំងបំពេញសាានុពលរបស់ពួកគេ ាាងារធវើារ
ារដេលពួកគេមិនានារលើកទឹកចិតតនិងឱាសតំឡើងដំណេងតិចតួច។

ាារណេាំ សៀវៅនេះផោតលើសិសេសកមេិតាាក់ទី៨ ពេះាសិសេសាាក់ទី៧ានលកខណៈថមីថោង
សមេប់ារអប់រំកមេតិមធេយមសិកេា ហើយមេយាងទៀតពួកគេកំពុងតេសវេងរកមុខវិាាដេលពួកគេចូលចិតត និង
ានទេពោសលេយ។ សមេប់សិសេសាាក់ទី៩ គឺយឺតពេកោយារសិសេសមិនានឱាសចេើនដើមេបីគិត អំពី
ជំាញបនថេមដេលពួកគេតេវូារឬចង់អភិវឌេឍហើយពួកគេតេូវារពេលចេើនដើមេបីតេៀមបេឡង។ោះបីា
យាងណក៏ោយ ធនានដេលសិសេសបងកើតឡើងាចានបេោជន៍ និងគួរាទីាប់ារមមណ៍សមេប់
សិសេសាំងអស់កនុងាារបស់អនក។ យើងសងេឃឹមាមនុសេសវ័យកមេងាចានារគិតានៅមុខៅកនុង
សេចកតីប៉ងបេាារបស់ពួកគេសមេប់អាគតមុខរបររបស់ពួកគេ ពេមាំងានារយល់ដឹងពីបេភេទារារ
ដេលស័កដិសមនឹងពួកគេ។

ាារបនថេមៅលើមេរៀនបំណិនជីវិត សៀវៅនេះានសកមមភពបនថេមខលះៗដេលាចតេវូានអនុវតត
ោយានារសហារយាងជិតសនិទធាមួយកេុមបេឹកេាកុារ។ដូចនេះគេូបងេៀនបំណិនជីវិតសមេប់សៀវៅ
នេះ តេូវានៅាបុគគលធនានមុខរបរ។ សកមមភពបនថេមដេលតេវូអនុវតតាមួយកេមុបេកឹេាកុារ នឹងធវើ
ឱេយសេវណេាំពីមុខរបរកនងុាារៀនាន់តេានភពលអបេសើរ។

សៀវៅនេះគឺាារបនថេមលើសៀវៅបំណិតជីវិតកុារសតីពីពិភពារារ ដេលនឹងាន់តេជួយសិសេសឱេយ
យល់ដឹងនិងទទួលានបំណិនាជីពាយសមេប់កនលេងារារនិងរបៀបកនុងារដក់ាកេយសនើសុំារារ។ 
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១. វតថុបំណងរួម

បំណិនជីវិតគឺាបំណិនបញាបុគគលិកលកខណៈអនដរបុគគលនិងវិាាជីវៈដេលាចជួយដល់ារារសមេចចិតតហើយ
ធវើទំាក់ទំនងបេកបោយបេសិទធភពនិងាចោះសេយ និងគេប់គេងខលួនឯងាន។ វក៏ាបំណិនមួយដេលរួមចំ
ណេកកនុងារលើកសទួយសុខុាលភពនិងជីវិតបេកបោយផលិតភពខពស់។(ោលនោាយបំណិនជីវិតឆាំ
២០០៦)។

ារបងេៀនបំណិនជីវិតនេះគឺចង់ឱេយសិសេសបេុសសេីមើលឃើញនូវារបេោជន៍ដេលផដល់ចំណេះដឹងនិង
សមតថភពដល់ពួកគេ។

 សៀវៅនេះនឹងតេូវានបេើបេស់ោយបុគគលធនានមុខរបរដើមេបីជួយសិសេសាាក់ទី៨ឱេយគិតអំពីអាគតរបស់
ពួកគេ។ វនឹងធវើឱេយអនកបេឹកេាាជីពាចបណតុះបណាលសិសេសអំពីរបៀបសវេងរកព័ត៌ានអំពីឱាសារារកនុងតំបន់
ពេមាំងគិតអំពីឱាសសិកេា និងបណតុះបណាលសមេប់អាគតរបស់ពួកគេ។ មេរៀននីមួយៗ ផោតលើារផតល់ឱេយ
សិសេសនូវជំាញាំាច់ដើមេបីធវើផេនារយាងានបេសិទធភពនិងអនុវតតារសេវជេវអំពីឱាសសិកេានិងារារដេល
ានសមេប់ពួកគេពេមាំងបេើបេស់បណាញាារៀនដើមេបីចេករំលេកព័ត៌ានអំពីារារកនុងសហគមន៍របស់ពួក
គេ និងកនុងបេទេសកមពុាាំងមូល។ យើងសងេឃឹមា ារផតល់ឱាសឱេយសិសេសគិត និងរៀបចំផេនារអាគតរបស់
ពួកគេនឹងជំរុញពួកគឱេយេកំណត់ោលៅអាគតរបស់ពួកគេនិងបនតសថិតៅកនុងារអប់រំនិងារបណតុះបណាលដេល
ធវើឱេយពួកគេាចបំពេញសាោនុពល។

សកមមភពបនថេមដេលអនុវតតមុនពេល កនុងកំឡុងពេល និងបាាប់ពីវគគបំណិនជីវិត នឹងជួយឱេយបុគគលធនានាត់
ាទិភពសិសេសាំងោះឱេយពួកគេានគំនិតតិចតួចអំពីអវីចង់ធវើបាាប់ពីាាក់ទី៩ ឬបេឈមនឹងារោះបង់ារសិកេា
ឬារបណតុះបណាល និងផតល់ឱេយពួកគេនូវឱាសពិភកេាអំពីវបនថេមទៀតាមួយសាជិកកេុមបេឹកេាកុារ អនក
បេឹកេាៅាារៀន និង/ឬអនកបេឹកេាាជីព ដើមេបីជួយពួកគេឱេយគិតបនថេមទៀតអំពីអាគតរបស់ពួកគេ និងជមេើស
ដេលានសមេប់ពួកគេ។

ារសាាសាមួយសិសេស ានជេើសរីស និងាមារនូវពេលវេា។ ដូចនេះ បុគគលធនាន និង/ឬអនកបេឹកេា
ាារៀនគួរបេងចេងពេលវេាពីារបងេៀនកនុងាារៀនមកធវើកិចចារនេះ។ពេលវេាដេលតេូវចំណយចំោះ
ារារនេះគួរតេាពេលវេាដេលផតល់ចំោះារបងេៀនសិសេសកនុងកំឡុងពេលមេរៀនបំណិនជីវិត។

២. ការតរៀមលកខណៈមុនពរលបងរៀន
មូ៉ឌុលនេះចេកចេញាចេើនផនេកផេសេងៗគាហើយានវតថុបំណងខុសៗគា។ារតេៀមលកខណៈមុនពេលបងេៀន

សិសេសាដំណក់ាលតេៀមរបស់គេូ។ព័ត៌ានាក់ទងនឹងារបងេៀននិងរៀនពិសេសមេរៀនតេូវានគេូតេៀមទុក
ាមុន។
 

        សមភារឧបទេស
ផនេកនេះផតល់នូវសេចកតីសងខេបពីសាារឧបទេស។ភគចេើនាសាារមូលដានដូចាបិ៊ចឬកេដស។សាារៈ

ផេសេងទៀតៅកនុងមេរៀននេះនឹងតេូវផដល់ឱេយ សិសេសបេុស/សេីសមេប់អនុវតត ាមរយៈឯការសមេប់សិសេសបេុស/សេី
ដេលានភាប់ៅកនុងមូ៉ឌុលនេះ។ពេលខលះវានារាន់គាផងដេរ។

        វតថុបំណង
  ផដល់ឃាបញាក់នូវអវីនឹងតេូវសមេចាន និងវយតមលេៅាងចុងមេរៀន។ឃាាំងនេះាក់ទងនឹងោលៅរួម

របស់បំណិនជីវិតដេលានកំណត់ៅកនងុោលារណ៍ណេាំបំណិតជីវិតៅមធេយមសិកេាបឋមភូមិពេមាំងកំណត់ៅ
កនុងបំណិនមូលដានារសិកេាជំនួញបំណិនសេដឋកិចចនិងបំណិនាជីពាយៗ។
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        សញញាសមគាល់សមេាប់សកមមភាពនីមួយៗ 

ាងកេមនេះាសញាសាាល់សកមមភពាយៗដើមេបីឱេយគេូអនុវតតានោគជ័យកនុងារបងេៀននិងរៀន។
    ធវើសកមមាពៈោកអនកគេូាំាច់តេូវធវើសកមមភពផាល់ខលួន
    សរសេរ       ៈពេលខលះតេូវារឱេយោកអនកគេូសរសេរៅលើាោរខៀន
       សួរ             ៈានសំណួរដេលតេូវសួរៅាន់សិសេសបេុស/សេី
    ពនេយល់        ៈពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេសបេុស/សេីៅកនុងាាក់

      លំនាំបងេៀន
មេរៀននីមួយៗចេកា៣ផនេក។ផនេកទី១គឺាសេចកតផីតើមដេលយើងពេយយមផេារភាប់ៅនឹងចំណេះដឹងដេលសិសេស
ានសេប់ឬរំឭកមេរៀនាស់។ផនេកទី២យើងនឹងបងេៀនសកមមភពសំាន់ៗោយផអេកលើវិធីបងេៀនរៀនបេបារារ
គមេង(ចុះសេវជេវ បេមូលព័ត៌ានសាាស ចងកេងឯការ និងបទបាាញ...)។និងយុទធវិធីបងេៀនផេសេងៗទៀត។
ៅផនេកទី៣ដេលាផនេកបញចប់យើងាចាាានាាល់លទធផលនេារសិកេារបស់យើង គឺានឆលងាត់នូវយុទធវិធីខុ
សៗគាាចេើន។

៣. ខលឹមសារសងខរប
មេរៀនសងខេបតេូវានផតល់ជូនឱេយគេូកនុងផនេកនេះដើមេបីាទុនខលះកនុងារបងេៀនហើយក៏ាសញាណមួយាក់ាក់

បញាក់ពីទំាក់ទំនងនិងារៈសំាន់រវងមេរៀននីមួយៗ។  

ាងកេមនេះគឺាសេចកតីសងខេបរួមាំង១០មេរៀនដេលៅកនុងមូ៉ឌុលបំណិនជីវិតនេះ៖
 

ចំណងេមរៀន រយៈពេល វតថុបំណង ទំព័រ

១.ារណេាំអំពីារារដេល
ានៅបេទេសកមពុា ១មាង

៣០ាទី

សិសេសរៀនសវេងយល់ពីតួាទីនេអនកបេកឹេាាជីពនិង
ាប់ផតើមគិតអំពីមុខរបរដេលានកនុងមូលដាន
និងកនុងបេទេសកមពុាាំងមូល

១

២.ារារកនុងមូលដាន ១មាង
៣០ាទី

សិសេសសិកេាអំពីរបៀបកនុងារសាាល់និងធវើផេន
ារារារដេលានកនុងមូលដាន

៥

៣.ារណេាំអំពីកិចចសាាស
ករណីសិកេា

១មាង
៣០ាទី

រៀនអំពីរបៀបកនុងារសាាសមនុសេសដេលពួកគេ
ាាល់អំពីារាររបស់ពួកគេនិងធវើករណីសិកេា

៨

៤.ារអភិវឌេឍជំាញសាាស ១មាង
៣០ាទី

ឆលុះបញាំងអំពីបញានិងដំោះសេយដើមេបីកេ
លមអជំាញកិចចសាាសករណីសិកេា

១១

៥.ផលូវនេារសិកេាសមេប់អាគត ១មាង
៣០ាទី

រៀនអំពីជមេើសសិកេានិងបណតុះបណាលដេល
ានសមេប់ពួកគេបាាប់ពីាាក់ទី៩

១៤

៦.ារភាប់ារារៅនឹង
ជមេើសសិកេា ១មាង

៣០ាទី
យល់ពីទំាក់ទំនងមុខវិាាកនុងាារៀនបំណិន
ជីវិតនិងារកំានតនិងបទពិោធន៍ផេសេងៗដេល
ាក់ទងនឹងផលូវអាគត

១៩

៧.ាររៀបចំផេនារទសេសនកិចច
សិកេា ១មាង

៣០ាទី

សិកេាអំពីរបៀបរៀបចំនិងធវើផេនារសមេប់
ទសេសនកិចចសិកេាដើមេបីរៀនពីឱាសសិកេាារ
បណតុះបណាលនិងារារកនុងមូលដាន

២១
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៨.ទសេសនកិចចសិកេា

១មាង៣០
ាទី

សិសេសៅធវើទសេសនកិចចសិកេាឬអញជើញអនកធវើទសេសន
កិចចៅាារៀនរបស់ពួកគេដើមេបីរៀនបនថេមទៀតអំ
ពីឱាសកនុងមូលដាន។ពួកគេាចនឹងរៀនអំពីវិទេយ
ល័យមជេឈមណឌលបណតះុបណាលវិាាជីវៈមណឌលបណតុះ
បណាលដទេទៀតឬនោជិកកនុងមូលដាន។

២៣

៩.ារាយារណ៍អំពីព័ត៌
ានដេលទទួលាន

១មាង៣០
ាទី

សិសេសរៀបចំផេសពវផេាយនិងចេករំលេកព័ត៌ានដេលពួក
គេទទួលានកនុងកំឡុងពេលទសេសនកិចចសិកេា។

២៤

១០.កមេងសំណួរារារ
និងកំណត់តេនេផេន
ារអាគត 

១មាង៣០
ាទី

កំណត់តេនេគំនិតរបស់សិសេសអំពីោលៅារារ
អាគតនិងាត់ាទិភពចំោះអនកដេលតេូវារជំនួយ
បនថេមដើមេបីជេើសរីសារារារសិកេានិងផេនារ
បណតុះបណាលអាគតរបស់ពួកគេ

២៥

សកមមភពបនថេម មុនពេល
កនុុងពេល
និងកេយ
ពេលសិកេា

សកមមភពណតុះបណាលបនថេមដេលតេូវធវើឡើងកនុងា
ារៀនោយានជំនួយពីកេុមបេឹកេាសិសេសនិងអនក
បេឹកេាាាបេសិនបើាន។ារបេជុំសកមមភព
បនថេមទី១គួរធវើឡើងាមួយកេុមបេឹកេាសិសេស២សាោហ៍
មុនពេលាប់ផតើមបងេៀនវគគនេះ។

៣១

៤. ការវាយតមលរ
 ារវយតមលេាន២ផនេកសំាន់ៗ។មួយផនេកាារវយតមលេៅចុងបញចប់នេមូ៉ឌុលនីមួយៗនិងាវិញាាសរសេរ
ដេលយើងតេូវបញចូលៅផនេកាងចុងមូ៉ឌុល ។ ផនេកមួយទៀត ាារវយតមលេៅលើឥរិយបថសិសេសោយគេូាអនក
សងកេតផាល់រៀងាល់ថងេ ហើយដក់ពិនទុ។ វិធីវយតមលេាំងពីរចំណុចនេះានារៈសំាន់កនុងារវស់ចំណេះដឹង និង
ឥរិយបថរបស់សិសេសាាក់ៗ ។ ចំោះារវយតមលេសិសេសនេះយើងគិតពិនទុ ៥០សមើៅនឹងមុខវិាាមួយចំនួន ផងដេរ
គឺយើងឱេយពិនទុ៣៥ៅលើឥរិយបថនិងពិនទុ១៥ៅលើវិញាាសរសេរ។  
        ៅាមមេរៀននីមួយៗគេទុូកពេលឱេយសិសេសពិភកេាកេមុតូចឱេយានចេើននេចំណុចសំាន់ៗៅាក់កណាល
មេរៀននីមួយៗ។កំឡុងពេលសិសេសពិភកេាកេមុតូចាពេលវេាដេលគេាូចសងតេតឥរិយបថសិសេសកនងុារដក់ពិនទ។ុ
ាារលអគេគួូរដក់ពិនទឥុរិយបថសិសេសាប់ពីមេរៀនទី៦តៅ។   
 ៥. ឯកសារបនថរម
    ផនេកនេះានឯការសមេប់សិសេស ដេលនឹងតេូវបេើបេស់ោយបុគគលធនាន។ ឯការាំងោះនឹងតេូវាន
ផតល់ឱេយាលកខណៈអុ៊តាាសទិច ដើមេបីឱេយសិសេសបេើបេស់កនុងកិចចាររបស់ពួកគេ។ រូបថតៅលើទំព័រមុខនេសៀវៅនេះ
តេូវានដកសេង់ពីវចានុកេមារារដេលាឯការដ៏ល្អពីអងគារសុីាា។ាារណេាំាាគួរានសៀវៅនេះ
ឬសៀវៅធនានារារដេលសេដៀងគាកនុងបណាល័យរបស់ពួកគេ។ ាមួយនឹងករណីសិកេា (ដេលសិសេសនឹងធវើ
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 រយៈពេលបងេៀនៈ១មាង៣០ាទី

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាោរខៀនឬៅលើកេដសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាោរខៀន...)។

  សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ 
  ឯការចំនួន៦ចេាប់-មួយចេាប់សមេប់មួយកេមុ
  កេដសាាម ហវតឺនិងសកតុ
  ចេាប់ថតចមលងនេវចានុកេមាជីពដើមេបីបេើបេស់កនងុារសាាល់ារារ(បេសិនបើាន)
  ផាងំរូបភពនេារារកនងុបេទេសកមពាុ (ពីកនងុសៀវៅពិភពារារ)
   វតថុបំណងៈ

    ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ
        ១.បេប់ពីតួាទីរបស់អនកបេកឹេាាជីព

         ២.រៀបាប់ឈោះារារខលះៗដេលានកនងុតំបន់និងកនងុបេទេសកមពាុាំងមូល

សរចកតីផតើម:                                                                        ៣០ាទី

 អនកបេកឹេាាជីពាាគមន៍សិសេស(និងណេាំខលនួពួកគេបេសិនបើពួកគេមិនាាល់គា)
     

         អនកបេកឹេាាជីពពនេយល់ពីវតថបំុណងរបស់មេរៀន
       អនកបេឹកេាាជីពបេប់សិសេសាពួកគេនឹងលេងលេបេងកំានតមួយដើមេបីណេាំពីបេានបទ។អនកបេឹកេាាជីពឱេយ
សិសេសសរសេរោយសាាត់ ពីារាររបស់នរណាាក់ដេលពួកគេាាល់កនុងជីវិតពិត ឬាមទូរទសេសន៍ហើយពួកគេគិត
ាមិនធមមាហើយបេហេលសិសេសដទេទៀតនឹងមិនសរសេរ។បាាប់មកឱេយសិសេសាំងអស់ឈរារងវង់និងសួរគាៅវិញ
ៅមក"តើារាររបស់អនកាអវី?"ហើយសរសរារារដេលពួកគេានឮ។៥ឬ៦ាទីកេយមកឱេយសិសេសអងគុយចុះ
និងាប់ចំនួនារារដេលខុសគាកនុងបញជីរបស់ពួកគេ។សិសេសដេលសរសេរានចំនួនារារចេើនាងគេា
អនកឈនះហើយតេូវានារារកនុងបញជីរបស់គឱេយសិសេសដទេទៀតាាប់។

 តើរវងារារនិងាជីពានអវីខុសពីគា?
     ចមលើយដេលាចាន៖ារឿយៗារារគឺមិនានារគេងទុកនិងធវើដើមេបីរកបេក់ាោល។ាជីពគឺាអវីដេល
អនកកាងនិងអភិវឌេឍាចេើនឆាំនិងាចចេើនាងារារមួយ។

តើហេតុអវីានាសិសេសគបេបីគិតពីាជីពរបស់ពួកគេកនុងាាក់ទី៧ឬទី៨-វនឹងានរយៈពេលវេងមុនពេលពួកគេតេូវ
ៅធវើារ?   

មររៀនទី ១ៈ ារណរាំអំពីារារដរលានៅបរទរសកមពុា
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ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក       ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក

        ចមលើយដេលាចាន៖វានារៈសំាន់កនុងារធវើផេនារដូចនេះពួកគេនឹងបនតារសិកេាខំបេឹងរៀនសូតេ
និងធវើារជេើសរីសតេឹមតេូវអំពីមុខវិាាដេលតេូវសិកេា តើមេរៀនអវីខលះដេលអនកានរៀនកនុងមុខវិាាសិកេាសងគម
(សីលធម៌ពលដឋវិាា)ាាក់ទី៧ដេលាក់ទងនឹងជមេើសាជីព? 

     

        ចមលើយដេលាចាន៖ ជំពូកទី៥ ារកំណត់ោលៅ កនុងមេរៀនទី១៖ ារជេើសរីសាជីព, មេរៀនទី២៖
ារៈសំាន់នេារជេើសរីសាជីព,មេរៀនទី៣៖ព័ត៌ានពីាជីព។

 ឱេយអនកចូលរួមពិភកេាាដេគូរយៈពេល១ៅ ២ាទី៖"តើអនកបេកឹេាាជីពាអនកណ?" 

 អនកបេឹកេាាជីពឱេយសិសេសាាក់ ឬពីរាក់ចេករំលេកគំនិតរបស់ពួកគេ បាាប់មកសរសេរនិយមន័យៅលើាោរ
ខៀនដើមេបីឱេយសិសេសកត់ទុកកនុងសៀវៅរបស់ពួកគេ។

អនកបេឹកេាាជីពគឺាអនកដេលជួយធវើឱេយបេកដាានព័ត៌ានបចចុបេបននភពកនុងាារៀនអំពីារារនិងាជីព
កនុងមូលដាននិងកនុងបេទេសកមពុា។ពួកគេជួយសិសេសឱេយគិតអំពីអវីដេលពួកគេនឹងធវើៅពេលពួកគេបញចប់ាាក់ទី៩?

 ពនេយល់ា ានអនកបេឹកេាាជីពកនុងាារៀនរបស់ពួកគេ ដូចារូបអនក។ ពនេយល់ា បេសិនបើយើងចង់ាន
ឱាសារារដេលទទួលានបេក់កមេខពស់យើងតេូវពេយយមទទួលារអប់រំលអ និងតេូវបញចប់ារអប់រំ ផនេកវិាាជីវៈ
ជំាញនិង/ឬាកលវិទេយល័យ។សិសេសខលះោះបង់ារសិកេាឆប់ពេកពេះពួកគេចង់រកបេក់ដើមេបីជួយគេួារឬក៏
គេួារមិនាចឧបតថមភសមេប់សាារៈសិកេាាំាច់។វានារៈសំាន់ណស់ដេលតេូវគិតអំពីារពិភកេានេះយាង
យកចិតតទុកដក់ ពេះវនឹងាត់បនថយជមេើសាជីពរបស់អនក និងសវេងរកសាោនុពលកនុងពេលអាគត។ បេសិនបើ
អនកកំពុងគិតពីបញាឈប់រៀន អនកគួរពិភកេាាមួយអនកបេឹកេាាជីពកេុមបេឹកេាកុារ ឬាយកាាដូចនេះ ពួកគេ
ាចពិភកេាពីជំនួយដេលានសមេប់អនក និងធវើឱេយបេកដា អនកចេាស់អំពីជមេើសរបស់អនកដើមេបីបនតារសិកេា និង
ារបណតុះបណាល។

ចូរចងាំ អនកនឹងធវើារសទើរតេពេញមួយជីវិតនេយុវវ័យរបស់អនក ដូចនេះវានារៈសំាន់ដេលអនកទទួលានព័ត៌ាន
គេប់គេន់អំពីជមេើសអវីខលះដេលអនកាននិងទុកពេលឱេយខលួនរបស់អនកបំពេញសាោនុពលរបស់អនក។

ការណរនាំពីជមរើសអាជីពដរលមានកនុងសាលារៀន                                         ១០ាទី

 អនកបេឹកេាាជីពពនេយល់ាានាតុ៣យាងកនុងារណេាំាជីពកនុងាារៀន៖
     ១. សិកេាជំាញបំណិនាជីពដេលាក់ទងនឹងារជេើសរីសាជីពនិងារសវេងរការាររួមបញចូលាំង
 បេានបទនេះនិងពិភពារារ
     ២. បេឹកេាាាក់ទល់ាាក់ឬជំនួយដទេទៀតដេលផតល់ៅឱេយសិសេសដើមេបី
កំណត់ាទិភពឱេយអនកបេឹកេាាជីពអនកបេឹកេាឬកេុមបេឹកេាសិសេសកនុង
ាារៀនសមេប់សិសេសដេលជួបារលំាកឬគិតអំពីារឈប់រៀន
     ៣.ធនានាជីពផេសេងៗដេលានកនុងាារៀនាពិសេសកនុង  

បណាល័យរបស់អនក។ានារារផេសេងៗមួយចំនួនាក់ទងនឹងបេានបទ
ដេលានកនុងាារៀនដូចនេះតេូវពិារណោយយកចិតតទុកដក់ចំោះ
បំណិនជីវិតដេលានជេើសរីសកនុងាានីមួយៗាក់ទងនឹងសហគមន៍
កនុងមូលដាននិងារារដេលាន។
* បំណិនជីវិតពិភពារារានកនុងាារៀន៖វជួយធវើឱេយសិសេសទទួល
ានបំណិនមូលដាន(ដូចាារទំាក់ទំនងារធវើារារាកេុមជំាញ
ោះសេយបញា...)ពួកគេនឹងតេូវារវកនុងជីវិតារារាពេលអាគតរបស់
ពួកគេ។
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អាជីពដរលមានកនុងបរទរសកមពុជា                                            ៦០ាទី

 សរសេរាាងាងកេមៅលើាោរខៀន៖

 1. ារារដេលានកនុងសហគមន៍
របស់យើង

(កេុមទី១និងទី២តេូវធវើ)

2. ារារដេលមិនានកនុងសហគម
ន៍យើងបុ៉នតេានកនុងសេុកឬខេតត
របស់យើង

(កេុមទី៣និងទី៤តេូវធវើ)

3. ារារដេលមិនានកនុងសេុក
ឬខេតតរបស់យើងបុ៉នតេានកនុង
បេទេសកមពុា

(កេុមទី៥និងទី៦តេូវធវើ)

 អនកបេឹកេាាជីពបេងចេកសិសេសា៦កេុម។កេុមនីមួយគួរានបេុស៥០%និងសេី៥០%ដូចនេះនឹងានសមភព
យេនឌ័រ។បេសិនបើាំាច់ផាស់បតូរសិសេសៅកេុមផេសេងដើមេបីឱេយានសមភពយេនឌ័រកនុងកេុម។បេប់សិសេសា
ពួកគេនឹងធវើារកនុងកេុមនេះពេញមួយវគគបំណិនជីវិតនេះហើយកេុមរបស់ពួកគេនឹងរកេានូវសំណុំឯការនេារាររប
ស់ពួកគេ។
    អនកបេឹកេាាជីពឱេយសិសេស២កេុមសរសេរារារកនុងាាងទី១កនុងកេដសាាម២កេុមសរសេរារារកនុងាាងទី២
និង២កេុមសរសេរារារកនុងាាងទី៣។ពួកគេានរយៈពេល១០ាទីដើមេបីសរសេរពីារារឱេយានចេើនបំផុតាម
ដេលពួកគេាចរកានកនុងាាងដេលពួកគេតេូវបំពេញ។ 
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 រយៈពេល១០ាទីកេយ អនកបេឹកេាាជីពឱេយកេុមាំងអស់ឈប់ និងាប់ចំនួនឈោះារារសរុបដេលពួកគេាន
កនុងាាងរបស់ពួកគេ។ កេុមដេលានចំនួនារារចេើនាងគេគឺាកេុមដេលឈនះសមេប់ាាងោះ (អនកាំងអស់
គាគួរទះដេអបអរាទរកេុមដេលឈនះសមេប់ាាងនីមួយៗ)

     ៅអនកតំណងកេុមានចំនួនឈោះារារចេើនាងគេមកបិទបញជីរបស់ពួកគេកនុងាាង និងពនេយល់ពីារារ
របស់ពួកគេ។ កេុមដទេទៀតដេលបំពេញកនុងាាងដូចគា  ាចលើកឡើងពីារារផេសេងទៀតានកនុងាាងរបស់
ពួកគេហើយាចដក់បញចូលកនុងបញជីរបស់កេុមៅលើាោរខៀន។ធវើដូចគាសមេប់ាាងាំង៣។កេុមាំងអស់ាច
ជួយកេតមេូវារារដេលសថិតកនុងាាងមិនតេឹមតេូវ។

  បិទផាំងរូបភពពីសៀវៅពិភពារារនិងសួរសិសេសពីរបៀបដេលពួកគេាចសវេងរកាជីពានកនុងបេទេសកមពុា
បនថេមទៀត។
   ចមលើយាចាន៖សួរគេូសេវជេវកនុងបណាល័យ(ដូចាវចានុកេមារាររបស់អងគារសុីាានិងធនានដទេ
ទៀតដេលអនកាចាន)ធនានដេលសិសេសានសេវជេវពីឆាំមុន(បេសិនបើាន)អីុនធឺណេតសួរគេួារមិតតភ័កត
ាប់ផតើមសងកេតារារផេសេងៗកនុងសហគមន៍របស់ពួកគេ។ល។

ាំសិសេសៅបណាល័យឬកនលេងដេលធនានាជីពានរកេាទុកនិងឱេយពួកគេសវេងរកឯការាក់ទងនឹងារារ
និងាជីព។ចូរបេកដាពួកគេាចសវេងរកធនានាំងោះាន។

បេសិនបើៅសល់ពេលឱេយសិសេសាប់ផតើមសេវជេវារារបនថេមទៀតដើមេបីដក់ចូលៅកនុងបញជីដេលពួកគេាន
ធវើ។

 ផតល់ឱេយកេុមនីមួយៗនូវសុឺមីមួយ និងបេប់ពួកគេឱេយសរសេរឈោះកេុម ឬលេខកេុមរបស់ពួកគេឱេយានចេាស់
ាស់។ពនេយល់ពួកគេាពួកគេនឹងតេូវរកេាកិចចាររបស់ពួកគេាំងអស់ដេលានបំពេញាមលំដប់ហើយកេុមបេឹកេា
កុារទទួលានចេាប់ថតចមលងរបស់ពួកគេ។ឱេយកេុមនីមួយៗទុកបញជីឈោះារារដេលពួកគេានធវើកនុងសុីមីោះ។

កិចចារផទះ

បេប់សិសេសឱេយចមលងាាងាងកេមកនុងសៀវៅសរសេររបស់ពួកគេ។

 1. ារារដេលានកនុងសហគមន៍
របស់យើង

2. ារារដេលមិនានកនុងសហគម
ន៍យើងបុ៉នតេានកនុងសេុកឬខេតត
របស់យើង

3. ារារដេលមិនានកនុងសេុក
ឬខេតតរបស់យើងបុ៉នតេានកនុង
បេទេសកមពុា

 

 ពកួគេគរួបំពេញកន្ងុតារាងនវូឈ្មោះការងារយ៉ាងតចិណាស៥់ឬ៦ការងារកន្ងុតារាងនមួីយៗដែលពកួគេគតិថា
គួរឱេយ ាប់ារមមណ៍។ ពួកគេគួរពេយយមបនថេមារារយាងតិចណស់ពីរទៀត ៅកនុងាាងរបស់ពួកគេដេលពួកគេ
មិនានរៀប ាប់កនុងាាក់។ ពួកគេាចបេើបេស់វិធីសេវជេវផេសេងៗដេលានពិភកេាកនុងកេុមដើមេបីធវើកិចចារនេះ។
ពនេយល់ាអនកនឹងពិនិតេយមើលកិចចារផទះនេះៅពេលបាាប់។
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      រយៈពេលបងេៀនៈ ១មាង៣០ាទី

þ ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ

ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាោរខៀនឬៅលើកេដសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាោរខៀន...)។

  សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ 
 ាល់កេដសសមេប់លេបេងាល់កេដស
 កេដសាាម ហវឺតនិងសកុត

       វតថុបំណងៈ
        ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ
        ១.ធវើផេនទីឱាសារារកនុងមូលដាន
២.រៀបាប់ពីារារដេលានៅកនុងកនលេងធវើារនីមួយៗ

សរចកតីផតើមៈ ការរំឭកមររៀនចាស់                                ២០ាទី

 លេបេងាល់កេដសៈ
       អនកចូលរួមរំឭកពីមេរៀនាស់ោយារលេងលេបេងាល់កេដស។ សំណួរនីមួយៗ តេូវានសរសេរៅលើ
កេដសដច់ោយឡេកពីគា។ កេដសដេលានសំណួរចុងកេយគេ (សំណួរទី៨) តេូវចេាច់ធវើាាល់ទីមួយ។
សំណួរបាាប់ពីសំណួរចុងកេយ(សំណួរទី៧)តេូវដក់ពីលើហើយធវើរបៀបនេះរហូតដល់    សំណួរទី១ដេលសថិត
ៅាងកេគេបំផុតនេាល់។
អនកបេឹកេាាជីពគួរបេើសំណួរាងកេមដើមេបីធវើាាល់កេដសាក់ទងនឹងមេរៀនមុនៈ
 ៨.រៀបាប់ារារមួយដេលមិនានកនុងតំបន់របស់អនកបុ៉នតេានកនុងបេទេសកមពុា។
 ៧.រៀបាប់ារារចំនួនពីរដេលមិនានកនុងតំបន់របស់អនកបុ៉នតេានកនុងបេទេសកមពុា។
 ៦.រៀបាប់ារារមួយដេលានកនុងតំបន់របស់អនក។
 ៥.រៀបាប់ារារពីរដេលានកនុងតំបន់របស់អនក។
 ៤.រៀបាប់ាតុមួយកនុងចំោមាតុាំងបីនេសេចកតីណេាំ
ពីាជីពកនុងាារៀន
 ៣.តើអវីាភពខុសបលេកគារវងារារនិងាជីព?
 ២.តើធនានាជីពតេូវានរកេាទុកៅកនលេងណនេ
ាារៀនរបស់អនក?
 ១.តើធនានាជីពអវីខលះដេលយើងានរួចហើយកនុងាារៀន?

មររៀនទី ២ៈ ារារកនុងមូលដាន
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 អនកបេឹកេាាជីពឱេយសិសេសឈរារងវង់ធំមួយនិងឱេយពួកគេហុចាល់តគាខណៈពេលអនកដទេទះដេរបស់ពួកគេ។

ៅពេលដេលគេូសេកា"ឈប់"សិសេសឈប់ទះដេហើយសិសេសដេលកំពុងាន់ាល់ោះតេូវបកយកសេាប់ាង
កេនេាល់ោះមួយាន់ហើយានសំណួរនិងពេយយមឆលើយវ។ដំណើរារនេះតេូវធវើឡើងរហូតដល់សំណួរាំងអស់
តេូវានឆលើយ។

 សិសេសអងគុយាមកេុមរបស់ពួកគេហើយអនកបេឹកេាាជីពឱេយសិសេសចេករំលេកាមួយមិតតភកតិអងគុយជិតគាអំពីាាង
ារារ ដេលពួកគេានបំពេញាកិចចារផទះ ហើយពិភកេាគា បេសិនបើពួកគេាចរការារពីរ ដេលមិនតេូវាន
ពិភកេាកនុងមេរៀនមុន។៥ាទីបាាប់មកអនកបេឹកេាាជីពឱេយសិសេសមួយចំនួនចេករំលេការារផេសេងៗដេលពួកគេគិត
ាមិនតេូវានលើកយកមកពិភកេាកនុងមេរៀនមុន។

សកមមភាពសំខាន់ៈ ការធវើផរនទីការងារនៅកនុងមូលដឋាន                            ៧០ាទី

អនកបេឹកេាាជីពពនេយល់ៅាន់អនកចូលរួមាពួកគេនឹងធវើផេនទីឱាសារារកនុងមូលដានមួយេលានកនុងតំបន់
របស់ពួកគេរួមបញចូលាំង ារាររដឋ និងសេវកមម (ឃុំុ បូ៉លីស មណឌលសុខភព/មនទីរពេទេយ កនលេងពនលត់អគគីភ័យ
ាាន។ល។)ជំនួញកេុមហុ៊នធាគរនិងោងចកេអងគារផេារនិងតំបន់កសិកមមសំាន់ៗ...។ល។

 តើតំបន់សំាន់ណខលះដេលៅជិតាារៀនហើយយើងាចរការារាន?
      អនកបេឹកេាាជីពណេាំសិសេសឱេយគិតអំពីបេភេទខុសៗគានេារារ និងទីកនលេងពួកគេសថិតៅ - គិតអំពីបេភេទ
ខុសៗគានេារារ-ារាររដឋជំនួញអងគារផេារកសិកមមធាគរសេវកមម...។ល។
បេសិនបើាចធវើានហើយានពេលវេាអនកបេឹកេាាជីពាចាំសិសេសដើរ១០ឬ១៥ាទីជុំវិញតំបន់មូលដានដើមេបី
មើលកនលេងធវើារផេសេងៗកនុងមូលដាន។
     ពិភកេាាមួយកេុមាំង៦ាតើកនលេងណខលះដេលកេុមនីមួយៗនឹងយកចិតតទុកដក់ហើយឱេយពួកគេាប់ផតើមគូស
ផេនទីមួយអំពីកនលេងារារ៤កនលេងផេសេងគាៅលើកេដសA4ពីរសនលឹក។រយៈពេល១០ឬ១៥ាទីកេយបញេឈប់
ារារកេុមាំងអស់។ពនេយល់ាកនលេងធវើារនីមួយៗាចានារារចេើនបេភេទ។

តើារារអវីខលះដេលអនកាចរកានៅកនុងផទះសំណក់?
ចមលើយដេលាចាន៖អនកទទួលភញៀវ/អនកគិតលុយអនកគេប់គេងអនកអាម័យ(បេហេលានាំងបុគគលិក
ោជនីយដាន)។ល។

 តើារារអវីខលះដេលអនកាចរកានៅកនុងធាគរ?
ចមលើយដេលាចាន៖អនកគិតលុយអនកគេប់គេងអនកដឹកាំអនកទីផេារអនកទំាក់ទំនងអនកផតល់សេវកមម
សនតិសុខ។ល។

 តើារារអវីខលះដេលានកនុងផនេកកសិកមម?
កសិករដំសេូវអនកដំៅស៊ូអនកនេាទពេទេយសតវបេានផនេកកសិកមមអនករដឋាលបុគគលិកបចចេកទេសហិរញញវតថុ...
បេប់កេុមាំងអស់ឱេយរៀបាប់ារារផេសេងៗ  ដេលពួកគេាចនឹកឃើញសមេប់កនលេងធវើារនីមួយៗដេលពួកគេាន
គូសៅលើកេដសA4។ដើរពិនិតេយមើលនិងសួរសំណួរដើមេបីឱេយពួកគេាចបនថេមារារឱេយានចេើនាមដេលពួកគេ
ាចបនថេមានសមេប់កនលេងធវើារនីមួយៗដូចកនុងឧាហរណ៍ាងលើ។
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កិចចការផទះ                                  ១០ាទី

 សិសេសាាក់ៗគួរជេើសរីសកនលេងធវើារមួយឬពីរដេលពួកគេាប់ារមមណ៍កនុងារសេវជេវហើយសរសេរារារ
ាំងអស់ដេលានៅកនលេងោះពេមាំងគូសផេនទីពីទីាំងកនលេងធវើារោះកនុងសៀវៅសរសេរបស់ពួកគេ។

អនកបេឹកេាាជីពគួរពនេយល់ាពួកគេនឹងតេូវពិភកេាពីកិចចារផទះរបស់ពួកគេៅពេលកេយ។

 

១៥ាទីបាាប់ អនកបេឹកេាាជីពគូររូបាារៀនៅលើាោរខៀន ហើយឱេយសាជិកាាក់ពីកនុងកេុមនីមួយៗឡើងម
កបាាញទីាំងកនលេងារាររបស់ពួកគេោយភាប់ាមួយនឹងាារៀន។ ពួកគេតេូវនិយយពីកនលេងធវើារដេល
ពួកគេាន និងារារណខលះដេលបេហេលាាចានកនុងកនលេងធវើារោះ។ កេុមដទេទៀតាចផតល់មតិោបល់
ឬបនថេមព័ត៌ានដទេទៀតបេសិនបើពួកគេាាល់កនលេងោះ។

កេុមនីមួយៗគួរទុកកិចចាររបស់ពួកគេកនុងសុីមីរបស់កេុម ឬពួកគេាចដក់ាំងារាររបស់ពួកគេកនុងបណាល័យ
ឬាមជញាំងនេាាក់រៀនោយានជំនួយពីកេុមបេឹកេាកុារ។

 តើយើងាចសវេងរកព័ត៌ានបនថេមទៀតអំពីកនលេងធវើារនីមួយៗោយរបៀបណ?
ចមលើយដេលាចាន៖សួរបងបអូន ឬមិតតភ័កត សួរមិតតរួមាាក់ដេលាាល់នរណាាក់ធវើារៅកនលេងោះ រកមើលកនុង
បណាល័យសេវជេវាមអីុនធើណេតសួរគេូឬឪពុកាោយសួរនរណាាក់ដេលធវើារៅទីោះបេសិនបើពួកគេមិន
បេាន់អនកដេលសវេងរកព័ត៌ានពីារារៅកនលេងោះ។
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     រយៈពេលបងេៀនៈ ១មាង៣០ាទី

þ ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាោរខៀនឬៅលើកេដសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាោរខៀន...)។

   សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ឯការ១ចេកសិសេស៖ទមេង់ករណីសិកេា
     
       វតថុបំណងៈ

      ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ
        -រៀបចំសមេប់ារសាាសនិងសាាសមនុសេសដេលពួកគេាាល់ពីារាររបស់ពួកគេ
-សិកេាសេវជេវលើទមេង់គំរូនេសំណួរសាាសន៌
      

សរចកតីផតើមៈ ការធវើករណីសិករសា                ២០ាទី 

   ពនេយល់ាមេរៀនបាាប់នឹងពិនិតេយមើលពីារបងកើតករណីសិកេាពីមនុសេសកនុងមូលដាន និងារាររបស់ពួកគេ។
នេះានន័យាសិសេសនឹងបេមូលព័ត៌ានអំពីារារដេលបេាជនកំពុងធវើកនុងសហគមន៍និងសវេងយល់ពីរបៀបដេល
ពួកគេទទួលានារារនេះពេមាំងអវីដេលគត់/ាងតេូវធវើាបេាំថងេកនុងារាររបស់ពួកគេ។

 តើអនកាចធវើអវីានខលះដើមេបីបងកើតករណីសិកេាអំពីមនុសេសដេលធវើារកនុងមូលដាន?បាាញាងកេម
                                                           

រៀបចំសំណួរសាាស

របៀបកនុងារ
បងកើតករណីសិកេា

សមេចាតើនរណគបេបីយកមកធវើាករណីសិកេា

សកមមភាពសំខាន់ៈ ការធវើផរនការសមភាសន៍ករណីសិករសា                             ៦០ាទី
 ពនេយល់ៅាន់សិសេសា ៅពេលដេលយើងសាាសនរណាាក់ យើងតេូវគិតឱេយចេាស់ពីអវីដេលយើងចង់ដឹង

និងពេយយមរៀបចំសំណួររបស់យើងដូចនេះសំណួរាំងនេះជួយយើងឱេយសវេងរកព័ត៌ានដេលយើងតេូវារ។

រំឭកមររៀនចាស់             ១៥ាទី
 ៅសិសេសាាក់មកាងមុខ បេប់ឱេយគិតអំពីារារមួយដេលសិសេសាាល់ ហើយធវើសកមមភពនេារារោះ

(ាមនិយយ) ដើមេបីឱេយសិសេសដទេទៀតាយាតើារារអវីដេលគេកំពុងធវើ។ ធវើរបៀបនេះាមួយសិសេសាាក់ ឬពីរ
ាក់ទៀត។
ឱេយសិសេសយកកិចចារផទះរបស់ពួកគេចេញមកហើយពិភកេាវាមួយសិសេសដទេទៀតកនុងកេុមរបស់ពួកគេ។ឱេយសិសេស
ាាក់ឬពីរាក់ចេករំលេកាមួយសិសេសដទេទៀតអំពីារារដេលពួកគេានរៀបាប់សមេប់កនលេងធវើារមួយ។

មររៀនទី ៣ៈ ារណរាំអំពីកិចចសាាសករណីសិករា
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ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក       ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក

សួរពួកគេាតើចំណុចអវីខលះដេលពួកគេចង់ដឹងអំពីារារមួយដើមេបីឱេយដឹងាតើវសកដិសមាមួយពួកគេដេរឬទេ។
ចមលើយបេហេលារួមបញចូលាំង៖ជំាញតួាទីនិងទំនួលខុសតេូវតើារអប់រំនិងារបណតុះបណាលអវីខលះដេល
តេូវារ។ល។

 ចេកឯការទី១សមេប់សិសេស៖ណេាទំមេង់ករណីសិកេា។ធវើឱេយចេាស់ាវគឺគេន់តេទមេង់ណេាំមួយបុ៉ោាះ។
បេប់សិសេសា ពួកគេនឹងសាាសអនកដើមេបីសវេងរកព័ត៌ានពីារាររបស់អនក។បេប់ពួកគេឱេយមើលសំណួរ និងសមេ
ចាមួយកេុមរបស់ពួកគេាតើទមេង់បេបបនឹងាចឆលើយបេប់ព័ត៌ានាំងអស់ដេលពួកគេតេូវារដឹងានដេរឬទេ។
ពួកគេគួរសរសេរសំណួរបនថេមដេលពួកគេចង់សវេងរកព័ត៌ានឱេយាន់តេចេាស់ទៀតអំពីារាររបស់អនក។
    ១០ាទីកេយ សួរសិសេសាតើពួកគេានសំណួរបនថេមដើមេបីបនថេមៅកនុងទមេង់ និងចេករំលេកាមួយសិសេស
កនុងាាក់ដេរឬទេ។ សរសើរសិសេសសមេប់សំណួរដេលពួកគេានបនថេម ពេះនេះបញាក់ាពួកគេកំពុងគិតោយខលួន
របស់ពួកគេហើយនេះានារៈសំាន់សមេប់លទធភពាពេលអាគតរបស់ពួកគេកនុងារសេវជេវព័ត៌ាន។
       ឱេយសិសេសគិតអំពីពេលដេលពួកគេៅសាាសបេាជនអវីដេលពួកគេគួរធវើ មុនពេលពួកគេាប់ផតើមសួរសំណួរ
សាាសន៍ដេលពួកគេានរៀបចំ។
      ចមលើយដេលាចាន៖ចូរបេកដាវាពេលវេាសមរមេយដើមេបីសួរសំណួរ។ពនេយល់ពីអវីដេលអនកចង់សាាសពួ
កគេនិងរយៈពេលដេលនឹងតេូវចំណយណេាំខលួនរបស់អនកអរគុណពួកគេែដលានអនុញាតឱេយអនកសាាស។

 ឱេយសិសេសធវើារៅកនុងកេុមរបស់ពួកគេ និងឱេយមនុសេសាាក់សមដេងាអនក (គេូ/ាយកាា) ដេលតេូវានគេ
សាាសហើយអនកដទេាអនកសាាស។ ពួកគេគួរចងាំកនុងទំាក់ទំនងាមួយសិសេស ដេលដើរតួោះោយសមរមេយ
ហើយមិនាប់ផតើមសួរសំណួរភាមៗទេ។ពួកគេគួរសួរសំណួរកនុងទមេង់សាាសរបស់ពួកគេហើយសិសេសាចពេយយម
ឆលើយសំណួរបើោះបីាពួកគេបេហេលាមិនដឹងចមលើយសមេប់សំណួរាំងោះក៏ោយ។
ៅពេលកេុមានបញចប់បេប់សិសេសាឥឡូវពួកគេានឱាសសាាសអនកនិងសវេងយល់ពីបទពិោធន៍នេាជីព
បងេៀនរបស់អនក។ឱេយកេុមមួយសម័គេចិតតមកធវើាអនកសាាស។ រំឭកពួកគេាពួកគេមិនគួរតេឹមតេសួរសំណួរ បុ៉ោាះ 
ទេ ពួកគេគួរទំាក់ទំនងាមួយអនក ដូចអវីដេលពួកគេធវើាមួយនរណាាក់ កំពុងធវើារកនុងសហគមន៍ ដេលពួកគេ
មិនាាល់ចេាស់ដូចនេះពួកគេាចអនុវតតជំាញសាាសពិតបេកដ។សិសេសដទេទៀតកនុងាាក់គួរាោប់ចមលើយរបស់អនក
ហើយពេយយមកត់តេចមលើយរបស់អនក។

 ៅពេលសិសេសានបញចប់ារសាាសអនក ឱេយសិសេសដទេទៀតផតល់មតិោបល់ាាបាអំពីអវីដេលពួកគេានធវើលអ
និងអវីដេលគួរកេលមអកនុងរបៀបទំាក់ទំនងកនុងារសាាស។ ទនទឹមនឹងនេះ សួរសិសេសាតើអវីខលះាភពលំាកកនុងារ
កត់តេកនុងកំឡុងពេលសាាសនិងរបៀបដេលពួកគេនឹងពេយយមោះសេយបញានេះ។

កិចចការផទះ                                                                                   ៥ាទី
 ឱេយសិសេសសាាសសាជិកគេួារ ឬអនកជិតាងអំពីារាររបស់ពួកគេ។ រំឭកពួកគេឱេយមើលសំណួរគំរូ និងពិនិតេយ

មើលាតើវសកដិសម ឬតេូវកេសមេួលសមេប់ារាររបស់បុគគលោះ ឬក៏តេូវធវើវឱេយាយសេួលយល់។ បេសិន
បើាច កមេងសេីគួរពេយយមសួរសេតី និងកមេងបេុសគួរពេយយមសួរបុរស ដូចនេះវនឹងានារាយបញចូលគានេ
បេាជនបុរស និងសេតីដេលតេូវានសាាស។ កិចចារផទះនេះាចធវើាបុគគលរៀងៗខលួន ឬធវើាដេគូ។ រំឭកសិសេសា
កិចចារផទះនេះសំាន់ណស់តេូវបំពេញវោយារតេវនឹងតេូវានយកមកបេើៅមេរៀនកេយ។
    សិសេសគួរបំពេញកិចចារផទះរបស់ពួកគេោយារសរសេរឱេយានាាតាត ឬបេសិនបើានកុំពេយូទ័រកនុងាា ចូរ
វយវោយបេើកេដសាាម ពេះវនឹងតេូវរកេាទុកកនុងាារៀន ហើយនឹងតេូវានបេើបេស់សមេប់សិសេសដទេ
ទៀតរៀន។ ពួកគេាចបេើសំណួរដេលពួកគេានរៀបចំធវើាចំណងជើង និងសរសេរចមលើយៅាងកេម។ ពួកគេ
គួរសរសេរឈោះរបស់ពួកគេនិងបនទប់រៀនៅលើកេដសA4ដូចនេះសិសេសដទេនឹងាាល់។
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      ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក

សរចកដីផដើម ៈ រំឭកមររៀន                                                ១៥ ាទី
 បេប់សិសេសឱេយយកកិចចារផទះពួកគេចេញមក ហើយឱេយពួកគេពិនិតេយមើល តើានដក់ឈោះ និងាាក់ៅ

លើកេដសាាមហើយឬៅ? ដូចនេះសិសេសដទេទៀតាាល់ានរណដេលពួកគេាចាក់ទងដើមេបីសាាសាពេល
អាគត។ បាាប់មក ពួកគេគួរពិភកេាពីារសាាសដេលពួកគេានធវើាមួយឪពុកាោយ ឬអនកជិតាងរបស់ពួកគេ
ពេមាំងសរសេរារារាំងអស់ដេលសាជិកកនុងកេុមរបស់ពួកគេានរកឃើញ។
     

 ឱេយកេុមនីមួយៗានបញជីារារដេលកេុមរបស់ពួកគេានរកឃើញ និងកត់តេៅលើាោរខៀនាមលេខរៀង
(មើលឧាហរណ៍ាងកេម)។កុំសរសេរារារាន់គាបេសិនបើសិសេសានរកឃើញារារដូចគា។បេប់សិសេសឱេយ
កត់បញជីារារទុកកនុងសៀវៅរបស់ពួកគេ ដូចនេះពួកគេាចដឹងពីព័ត៌ានដេលានសមេប់ពួកគេកនុងារសេវជេវា
មួយមិតតរួមាាក់របស់ពួកគេ។

     រយៈពេលបងេៀនៈ ១មាង៣០ាទីþ ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាោរខៀនឬៅលើកេដសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាោរខៀន...)។

   សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
   ឯការ១ចេកសិសេស៖ទមេង់ករណីសិកេា 

   កេដសតូចៗសមេប់ោះឆាត
       វតថុបំណងៈ

      ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ
        -ធវើផេនារនិងរៀបចំករណីសិកេាាមួយអនកដេលៅកេពីគេួារឬមិតតភ័កតរបស់ពួកគេ។

សកមមភាពសំខាន់ៈ ការអភិវឌរឍជំនាញសមភាសសរាវជរាវ        ៧០ាទី

 ឱេយសិសេសមើលារារាំងអស់ដេលានៅលើាោរខៀន និងគិតរៀងៗខលួនាតើារារមួយណដេលពួកគេចង់
សេវជេវាាងំបំផតុ។បេប់ពកួគេាពកួគេានឆាតមួយសនលកឹតេបុ៉ោាះហើយាចសរសេរលេខនេារារមួយដេល
ពួកគេសេវជេវៅលើកេដសនេះ។

   ឱេយតណំងកេមុនមួីយៗបេមូលសនលកឹឆាតរបសក់េមុខលនួហើយយកវមកាងមុខ។បាាប់មកសនើសុអំនកសមគ័េចតិតពរីាក់
ដើមេបីជួយាប់សនលឹកឆាត។សិសេសាាក់បើកសនលឹកឆាតមួយមតងៗហើយសិសេសាាក់ទៀតកត់តេឆាតមដងមួយៗៅជិត

មររៀនទី ៤ៈ ារអភិវឌរឍជំាញសាាស

        1. ាងាត់ដេរ
        2. អនកលក់ៅផេារ
        3. ......

-11-



ារារដេលាក់ទងៅពេលគេៅ។ចុងកេយ ពួកគេរកមើលាតើារារមួយណដេលទទួលានសមលេងចេើន
ាងគេបំផុត។

 ឱេយសិសេសាាក់សាាសអនកដេលារាររបស់គត់/ាងទទួលានសមលេងចេើនាងគេ មកាងមុខ ហើយ
សមតេងាបុគគលាាក់ោះ។ ឱេយសិសេស ២ ឬ៣ាក់ផេសេងទៀតធវើាអនកសាាស - ពួកគេាចបេើឯការទី១ សមេប់
សិសេស៖ ទមេង់ករណីសិកេា។ រំឭកពួកគេា ពួកគេគួរទំាក់ទំនង និងោរពអនកដេលពួកគេនឹងតេូវសាាសឱេយាន
សមរមេយមុនពេលាប់ផតើមសួរសំណួរ។ឱេយសិសេសដទេទៀតសងកេតមើលនិងតេៀមខលួនផតល់មតិោបល់ាាបា។
    ៅបញចប់ារសាាសទុកឱាសឱេយសិសេសដទេផតល់មតិោបល់អំពីដំណើរារនេារសាាស។បាាប់មកបេសិន
បើៅសល់ពេល ឱេយសិសេសសាាសារារទីពីរដេលទទួលានសមលេងចេើន មកាងមុខ និងធវើារសមតេងដូច
ដំណើរារាងលើ។

 បេប់សិសេសឱេយធវើារកនុងកេុមរបស់ពួកគេ និងពិភកេាពីភពលំាកាាដេលពួកគេានជួបបេទះ ឬាចនឹង
ជួបបេទះ ៅពេលសាាសនរណាាក់អំពីារាររបស់ពួកគេ ពេមាំងដំោះសេយចំោះភពលំាកាំងោះ។
១០ាទីកេយមកឱេយកេុមផតល់មតិោបល់អំពីភពលំាកាំងោះដេលពួកគេានជួបនិងដំោះសេយដេលាច
ាន-ពេយយមធវើឱេយបេកដាយាងោចណស់បញាាងកេមតេូវានគេបដណតប់...
    ចមលើយដេលាចាន៖ 
បញា ដំោះសេយ
សំណួរាំងោះានលកខណៈផលូវ
ារពេក/មិនផលូវារគេប់គេន់

គិតអំពីមនុសេសដេលអនកនឹងតេូវសាាសនិងសមេួលសំណួរៅាម
ារអប់រំ/សមតថភពរបស់មនុសេសដេលអនកនឹងនិយយាមួយ

ចមលើយមិនចេាស់/មិនគេប់ជេុងជេយ សួរសំណួរខលីចេាស់ាស់បនតបាាប់ដើមេបីទទួលានចមលើយដេលអនក
តេូវារ

ានារលំាកកនុងារកត់តេៅពេល
គេកំពុងនិយយ

សរសេរចំណុចសងខេបខលីៗឬាកេយគនលឹះៅពេលដំបូងបាាប់មក
សរសេរារសាាសឱេយានតេឹមតេូវខណៈពេលដេលព័ត៌ានៅ
តេសថិតកនុងចិតតរបស់អនកថមីៗ

បុគគលោះានភពមាញឹកពេក/
ពិាកជួប

ទំាក់ទំនងាមុនាតើពួកគេានពេលដេរឬទេបេសិនបើាំាច់
ជួបពួកគេៅពេលផេសេង

   ៅពេលអនកបញចប់បេប់សិសេសាអនកនឹងរៀបចំទសេសនកិចចសិកេាមួយឬក៏អញជើញអនកទសេសាមកាន់ាារៀន
កនុងពេលាងមុខ ដើមេបីធវើារសាាសបនថេមទៀតាមួយនោជក និង/ឬអនកផតល់ារអប់រំ ឬារបណតុះបណាល 
ដើមេបីាប់ផតើមគិតអំពីកនលេងារារដេលពួកគេចង់ដឹងបនថេមទៀត។

 ឱេយសិសេសគិតអំពីរបៀបថេរកេាទុកព័ត៌ានដេលពួកគេសេវជេវានអំពីារាររបស់ឪពុកាោយនិងគេួារ ឬមិតត
ភ័កតដេលពួកគេានសេវជេវរហូតមកដល់ពេលនេះដូចនេះសិសេសាំងអស់ាយនឹងរកព័ត៌ានាំងោះានៅពេល
ដេលពួកគេតេូវារចង់មើលវ។

     ចមលើយដេលាចាន៖រកេាវទុកកនុងសុីមីកនុងបណាល័យដូចនេះសិសេសដទេទៀតទទួលានផលបេោជន៍ពីវផង
ដេរ(ពួកគេាចធវើារាមួយកេុមបេឹកេាកុារដើមេបីធវើកិចចារនេះ)រកេាវទុកកនុងសុីមីកេុមរបស់ពួកគេហើយសិសេស
ដទេទៀតាចមើលវានៅពេលចេញលេង។រៀបចំឱេយសិសេសធវើរាយារណ៍អំពីបេានបទដេលាប់ារមមណ៍កនុង
កំឡុងពេលចេញលេង។ល។

     ចូរបេកដាសិសេសានភពចេាស់ាស់អំពីអវីដេលាផេនាររបស់ពួកគេកនុងារផេសពវផេាយនិងអវីខលះាទំនួល
ខុសតេូវរបស់សាជិកកនុងកេុមាាក់ៗនិងតេូវធវើារាមដនាពេលបាាប់។

ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក       ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក
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កិចចការផទះ                                              ១៥ាទី

 សួរសិសេស“តើវិធីអវីខលះដេលអនកាចនឹកឃើញនិងាចបេើកនុងារសេវជេវរកព័ត៌ាន?”

    ចមលើយដេលាចាន៖ារសាាសារសួរសំណួរៅាន់គេូឪពុកាោយឬមិតតភ័កតរកមើលកនុងសៀវៅនិងធន
ានដទេទៀតកនុងបណាល័យបេើអីុនធើណេតសងកេតធវើទសេសនកិចចសិកេា។ល។

ពនេយល់ៅាន់សិសេសាអនកចង់ឱេយពួកគេគិតអំពីឱាសអវីខលះដេលពួកគេាចនឹងានបាាប់ពីាាក់ទី៩និងាាក់ទី១២
សមេប់ារសិកេានិងារបណតុះបណាលាពេលអាគត។សមេប់កិចចារផទះពួកគេគួរសរសេរៅកនុងសៀវៅរបស់
ពួកគេពីជមេើសអវីដេលាននិងវិធីលអបំផុតកនុងារសេវជេវអំពីរបៀបកនុងារដក់ាកេយនិងទទួលានព័ត៌ានបនថេម
អំពីជមេើសាំងោះ។

ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក       ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក
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  សរចកដីផដើម                           ២០ាទី
 ករណីសិកេាដេលានសាាសកនលងមក រៀបចំទុកដក់ឱេយានតេឹមតេូវ។ ករណីសិកេារបស់សិសេសដទេទៀត ពួក

គេានរៀនពីរបៀបដេលពួកគេានអនុវតត ជួយោះសេយបញាផេសេងៗ ដេលានកនុងកំឡុងពេល ធវើកិចចារនេះ។
បាាប់មកពនេយល់ាឥឡូវអនកនឹងនិយយពីវិធីសិកេាសមេប់ពេលអាគត។

 សួរ “តើជមេើសអវីខលះដើមេបីបនតារសិកេារបស់អនកបាាប់ពីបញចប់ាាក់ទី៩និងទី១២?” 
    ចមលើយដេលាចានៈបនតៅាាក់វិទេយល័យ(ទី១០-១២)ារបណតុះបណាលវិាាជីវៈាកលវិទេយល័យរដឋនិង
ឯកជនារបណតុះបណាលផេសេងៗទៀតឧាហរណ៍ាមរយៈអងគារកេុមហុ៊ន... មណឌលបណតុះបណាលវិាាជីវៈដូច
ាវិកេឹតារខេតត/តំបន់មាវិទេយល័យកសិកមមមាវិទេយល័យពេទេយ។ល។
សរសេរចមលើយដេលសិសេសានរៀបាប់ាមលំដប់លំោយ។ៅពេលពួកគេានបញចប់ឱេយពួកគេសមេចចិតត
ៅកនុងកេុមរបស់ពួកគេតើជមេើសមួយណដេលពួកគេាចចូលរៀនាន បាាប់ពីាាក់ទី៩ និងជមេើសណខលះបាាប់
ពីាាក់ទី១២...
     ៥ាទីបាាប់សួរសិសេសាជមេើសាំងនេះានៅពេលណនិងសរសេរាាក់ទី៩ឬទី១២ៅជិតជមេើសនីមួយៗ
ដេលអនកានសរសេរៅលើាោរខៀន។ (បេសិនបើពួកគេធវើឱេយានកំហុសកុំពេយយមកេតមេូវពួកគេកនុងពេលនេះ។)

      រយៈពេលបងេៀនៈ ១មាង៣០ាទី

þ ារតេៀមលកខណៈ មុនពេលបងេៀន ោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាោរខៀនឬៅលើកេដសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាោរខៀន...)។

   សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
   ឯការចេកសិសេសៈវិធីសិកេាាពេលអាគតនិងាាងមុខវិាាដេលរៀនពូកេ
      វតថុបំណងៈ

      ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ
           -សវេងយល់ពីផលូវសិកេាសមេប់អាគតអវីខលះដេលានបាាប់ពីាាក់ពី៩និងទី១២
-បញាក់ោយោោះតេង់នូវភពាាំងនិងខេាយសមេប់មុខវិាានីមួយៗ

សវរងយល់ការសិករសាសមរាប់ពរលអនាគត                                    ៤០ាទី
 ចេកឯការទី២ចេកសិសេស៖ផលូវសិកេាសមេប់ពេលអាគត។ទុកពេលពីរឬបីាទីឱេយសិសេសមើលឯការនេះនិង

ពិនិតេយមើលាតើានវិធីសិកេាផេសេងទៀតដេលពួកគេមិនាន់ាននឹកឃើញដេរឬទេ?និងដើមេបីពិនិតេយមើលាតើពួក
គេានធវើតេឹមតេូវនូវជមេើសាំងោះានៅពេលណ?

   ឱេយសិសេសសម័គេចិតតាាក់ឬពីរាក់មកពនេយល់ពីជមេើសសិកេាដេលានកនុងឯការចេកសិសេស។ពិនិតេយមើលាតើ
សិសេសដឹងាជមេើសមួយណដេលានកនុងខេតតរបស់អនក។

សួរសិសេសា តើពួកគេានារយល់ឃើញខុសគាចំោះគំនិតដេលពួកគេានពីមុនមកដេរឬទេ និងឱេយពួកគេមកាោរ
ខៀនដើមេបីកេតមេូវឬបនថេមព័ត៌ានដេលានកត់តេៅទីោះោយរួមបញចូលាំងាាក់ដេលជមេើសាចាន។

មររៀនទី ៥ៈ ផលូវនរារសិករាសមរប់អាគត

ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក       ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក
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ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក       ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក

 សួរសំណួរាងកេមៅាន់ាាក់ាំងមូលនិងអនុញាតឱេយសិសេស២ឬ៣ាក់ឆលើយសំណួរនីមួយៗ៖

   ១.តើអវីខលះាជមេើសសិកេាសំាន់ៗបាាប់ពីាាក់ទី៩?
   ២.តើអវីខលះាជមេើសសិកេាសំាន់ៗបាាប់ពីាាក់ទី១២?
៣.តើមុខវិាាអវីខលះដេលអនកាចសិកេាៅវិទេយល័យ?
       ចមលើយដេលាចាន៖សេដៀងគានឹងមុខវិាាាាក់ទី៧-៩បុ៉នតេសុីជមេាង
 ៤.តើមុខវិាាអវីខលះដេលអនកាចសិកេាៅាាក់ារបណតុះបណាលវិាាជីវៈនិងបចចេកទេស?
       ចមលើយដេលាចាន៖មុខវិាាបចចេកទេសនិងវិាាជីវៈបនថេមទៀត
៥.តើអនកាចគិតអំពីគុណសមេបតតិនេារសិកេារហូតដល់ាាក់ទី១២ដេរឬទេ?
 ចមលើយដេលាចាន៖វនឹងានជមេើសសិកេាចេើនទៀតវនឹងាចដក់ាកេយសមេប់ារបណតុះបណាលារាររដឋវ
នឹងាចទទួលានារសិកេាាន់ខពស់និងសិកេាៅាកលវិទេយល័យាចនឹងទទួលានបេក់ខេខពស់និងមុខដំណេង
លអាពេលអាគតានទំោរៅរការសិកេានិងវិាាជីវៈាាងបចចេកទេស។
 ៦.តើអនកាចនឹកគិតអំពីគុណបេោជន៍នេារសិកេាៅវិទេយាានបណតុះបណាលវិាាជីវៈនិងបចចេកទេសានដេរ
ឬទេ?
 ចមលើយដេលាចាន៖ ជំាញបចចេកទេសៅកនុងបេទេសកមពុាយើងគឺានតមេូវារខពស់ បុ៉នតេមិនានមនុសេស
ចេើនបុ៉ាោនទេដេលានជំាញាំងនេះ ដូចនេះ វាចានភពាយសេួលកនុងារទទួលានារារ ចូលចិតតារារ
អនុវតត វាចបនតារសិកេាៅាន់ារារាាក់បចចេកទេសាន់ខពស់ និងទទួលានសញាបតេសមើនឹងកមេិតាកល
វិទេយល័យ។
   ៧.តើជមេើសសិកេាបាាប់ពីាាក់ទី៩ និងទី១២ាំងអស់គឺានៅកនុងខេតតរបស់អនកដេរឬទេ?បេសិនបើមិនាន
តើជមេើសមួយណដេលមិនានៅទីនេះ?

សវរងយល់ពីភាពខលាំងរបស់អនកនៅកនុងសាលារៀន                        ៣៥ាទី

 ឱេយសិសេសាំងអស់ចមលងាាងពីកនុងឯការទី៣សមេប់សិសេស៖ាាងភពាាំងនេមុខវិាាៅកនុងសៀវៅសរសេរ
របស់ពួកគេ។

     សិសេសគួរធវើាររៀងៗខលួនដើមេបីបំពេញាាងនិងពេយយមចមលងោយភពោោះតេង់ាមតេាចធវើាននិងមិន
ចមលងពីមិតតភ័កតរបស់ពួកគេ។

     វានារសំាន់ណស់ដេលសិសេសតេូវដឹងពីមូលហេតុដេលពួកគេតេូវធវើកិចចារនេះដូចនេះពួកគេាចឆលុះបញាំងាន
យាងចេាស់ពីភពាាំងនិងភពខេាយរបស់ពួកគេ ដើមេបីជួយពួកគេកនុងារសមេចចិតតជេើសរីសយក ាជីពកនុងពេល
អាគតរបស់ពួកគេនិងមិនបេៀបធៀបាតើពួកគេលអាងឬាកេក់ាងមិតតភ័កតរបស់ពួកគេទេ។អនកគួរធវើឱេយបេកដា
ពួកគេាំងអស់គាានមុខវិាាខលះពួកគេពូកេ និងមុខវិាាខលះពួកគេខេាយ - នេះមិនមេនានន័យា ពិនទុរបស់ពួកគេ
ខពស់ាងឬាបាងសិសេសដទេទៀតកនុងាាក់ឡើយ បុ៉នតេវគឺាសមតថភពផាល់ខលួនរបស់ពួកគេចំោះមុខវិាាណមួយ
ោយបេៀបធៀបាមួយសមតថភពផាល់ខលួនរបស់ពួកគេចំោះមុខវិាាណមួយទៀត។ ាលណពួកគេាន់តេាន
ភពោោះតេង់វនឹងាន់តេជួយពួកគេ។

សមេប់មុខវិាាោលៅនីមួយៗពួកគេគួរដក់សញា“ - “បេសិនបើវាមុខវិាាមួយដេលពួកគេមិនសូវពូកេ
“ √ “ បេសិនបើពួកគេពូកេចំោះមុខវិាានេះហើយដក់សញា“ + “ បេសិនបើពួកគេពូកេាាំងចំោះមុខវិាានេះ។

បាាប់មក ពួកគេគួរពេយយមបនថេមមតិោបល់អំពីអវី  ដេលពួកគេធវើានោគជ័យ  ចំោះមុខវិាាាក់ព័ទធនីមួយៗ
ហើយនិងអវីដេលពួកគេគិតាានារលំាក។
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      ៅពេលសិសេសានបញចប់ារបំពេញាាងភពាាំងនិងភពខេាយនេមុខវិាារៀងៗខលួន ពួកគេាចាប់ផតើម
ពិភកេាវាមួយអនកដេលអងគុយជិតពួកគេ។ ពួកគេគួរពិភកេាពីអវីពួកគេគិតាាមុខវិាាដេលពួកគេពូកេ និងអវីដេល
ពួកគេាចធវើដើមេបីោះសេយភពលំាកាំងោះ ៅពេលពួកគេានជួបបេទះកនុងមុខវិាាដទេទៀតដេលពួកគេ
សិកេា។

បេប់សិសេសាពួកគេនឹងតេូវារព័ត៌ានដេលបំពេញកនុងាាងរបស់ពួកគេសមេប់ាកិចចារផទះពួកគេនឹងបំពេញ
កនុងមេរៀនបាាប់ពីមេរៀននេះ(សមេប់កិចចារផទះបាាប់ពីមេរៀនទី៦)។
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     រយៈពេលបងេៀនៈ ១មាង៣០ាទី

þ ារតេៀមលកខណៈ មុនពេលបងេៀន  ោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាោរខៀនឬៅលើកេដសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាោរខៀន...)។

   សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
   ផាំងកេដសធំហវឺតនិងសកុត
   សាារៈដេលសិសេសានធវើអំពីាាងារារកនុងបេទេសកមពុាាាងារារកនុងមូលដាន
   ករណីសិកេាដេលានធវើ
      វតថុបំណងៈ

      ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ
           -ភាប់កមមវិធីសិកេារបស់ាារៀននិងមុខវិាាបំណិនជីវិតនិងចំណូលចិតតៅនឹងារារដេលាចាន

សរចកតីផតើមៈ សកមមភាពសមដរងតួ                                                ១៥ាទី

ឱេយនរណាាក់ធវើសកមមភពតំណងាាជីពមួយ។ ៅពេលអនកណដឹងពីបេភេទាជីពោះ ពួកគេមិនតេូវ
និយយទេបុ៉នតេតេូវចូលរួមាមួយអនកោះ ធវើសកមមភពមួយទៀតដេលាក់ទងនឹងាជីពោះ។ (ឧ.ាងឈើ
ទទួលជំនួយពីនរណាាក់ដេលយកឈើឱេយគត់ាន់ញញួរ ឬអវីក៏ោយដេលពួកគេាចនឹងឃើញ)។ បនតធវើរហូតដល់
អនកាំងអស់គាឬក៏សិសេសភគចេើនានចូលរួម។

សកមមភាពសំខាន់ៈ ការភជាប់ការងារទៅនឹងមុខវិជជាដរលសិករសា                 ៧០ាទី

  វានភពសំាន់ណស់ដេលសិសេសាំងអស់ានឱាសគិតអំពីាជីពាពេលអាគតរបស់ពួកគេ។ ពួកគេគួរ
គិតអំពីកមេិតាាក់ដេលពួកគេចង់រៀននិងារារបេភេទណដេលតេូវនឹងមុខវិាាដេលពួកគេចូលចិតតឬពូកេនិងជំាញ
ដេលពួកគេានមកពីាងកេាា។

 តើសកមមភពអវីខលះដេលយើងានបញចប់ហើយាចជួយអនកឱេយគិតអំពីារារអវីដេលអនកានបំណងចង់ធវើ?
ចមលើយដេលាចាន៖ាាងារារានកនុងមូលដានកនុងខេតតនិងកនុងបេទេសកមពុាផេនទីារារានកនុងតំបន់
ករណីសិកេា។

 ចូរធវើឱេយបេកដាសិសេសាំងអស់ដឹងចេាស់ាធនានាំងោះៅទីណនិងដឹងពីាជីពផេសេងៗដេលាក់ទងនឹង
ធនានកនុងបណាល័យ។ពិនិតេយមើលករណីសិកេាាំងអស់ដេលានធវើហើយទុកដក់ឯការនេះៅកនលេងណមួយ
ដេលសិសេសាំងាយាចរកាន។

 ទុកពេល ២ ឬ៣ាទីដើមេបីសមេចាតើនរណនឹងធវើបទបាាញខលីៗពីលទធផលនេកិចចារផទះរបស់ពួកគេាក់ទង
នឹងារារដេលពួកគេតេូវានសនើឱេយធវើារសេវជេវ។ពួកគេគួរនិយយាតើារារមួយណដេលពួកគេទទួល

មររៀនទី ៦ៈ ារភាប់ារារៅនឹងជមរើសសិករា

      ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក
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ានតើារសិកេាអវីដេលពួកគេនឹងតេូវធវើដើមេបីឱេយានសមតថភពគេប់គេន់និងរបៀបដេលពួកគេសេវជេវរកព័ត៌ាន
នេះ។បេសិនបើពួកគេមិនាចសវេងរកចមលើយានទេពួកគេគួររៀបាប់ពីអវីដេលពួកគេានពេយយមហើយសិសេសដទេ
ាចជួយផតល់មធេយាយផេសេងៗដេលពួកគេាចសេវជេវរកព័ត៌ាន។
កេុមនីមួយៗគួរចំណយពេល៣ឬ៤ាទីដើមេបីបាាញលទធផលរបស់ពួកគេ។

 ឱេយសិសេសធវើារកនុងកេុមរបស់ពួកគេ។ បេប់កេុមនីមួយៗឱេយជេើសរីសារារ៤បេភេទខុសៗគា ោយបេើបេស់ 
ារារដេលពួកគេានសរសេរអំពីាជីពកនុងសហគមន៍មូលដាន ាជីពកនុងខេតត និងាជីពកនុងបេទេសកមពុា។ ចូរ
បេកដាកេុមជេើសរីសយកយាងតិចណស់ារារមួយពីកនុងាាងមួយ ដូចនេះនឹងានារារខុសៗគាកនុងកេុម
នីមួយៗ។
    ឱេយពួកគេបំពេញព័ត៌ានកនុងាាងលើផាំងកេដសធំដូចាងកេម -បេប់ពួកគេាពួកគេានពេលតេឹមតេ១៥
ាទីដូចនេះពួកគេតេូវធវើារឱេយានរហ័សាមតេាចធវើាន។

 សរសេរទមេង់ាាងៅលើាោរខៀន៖

ារារ ាក់ទងនឹង
មុខវិាាកនុងាា

ាក់ទងជំាញនិងទេព
ោសលេយ(ឧ.ពីកលឹបបំណិន
ជីវិត,ារជួយគេួារ...)

កមេិតសិកេាដេលតេូវារ
(ាាក់ទី៦,៩,១២ឬជំាញ

វិាាជីវៈនិងាកលវិទេយល័យ)
* *

*
*
*

*
*

* *
*

*
*

*
*

* *
*

*
*

*
*

* *
*

*
*

*
*

 ១៥ាទីកេយមកឱេយតំណងកេុមនីមួយៗយកផាំងកេដសធំរបស់ពួកគេបេគល់ឱេយៅកេុមដេលៅាងឆវេងដេ។
បាាប់មកទុកពេលឱេយកេុម១០ាទីទៀតដើមេបីបនថេមឬសនើធវើារផាស់បតូរៅលើផាំងកេដសធំ។

    ១០ាទីបាាប់មកឱេយតំណងកេុមនីមួយៗយកផាំងកេដសធំរបស់ពួកគេបេគល់ឱេយៅកេុមដេលៅាងឆវេងដេ
មតងទៀត។បាាប់មកទុកពេលឱេយកេុម១០ាទីទៀតដើមេបីបនថេមឬសនើធវើារផាស់បតូរៅលើផាំងកេដសធំ។

    បាាប់ពីនេះបេប់កេុមាំងអស់ឱេយបិទផាំងកេដសធំរបស់ពួកគេៅលើជញាំងហើយទុកពេលឱេយពួកគេដើរមើល
ាាងាំងោះៅកនុងាាក់រៀន។

 ៅពេលអនកាំងអស់គាអងគុយចុះ ទុកពេល២ ឬ៣ាទីសមេប់ារសួរសំណួរដេលពួកគេចង់សួរចំោះផាំង
កេដសធំរបស់កេុមដទេ។ បេសិនបើានចោាះៅលើាាងដេលមិនាននរណាាក់ាចឆលើយាន ឬសិសេសមិន
ចេាស់ - សួរពីរបៀបដេលពួកគេាចនឹងសវេងរកចមលើយាន (ឧ. ៅសួរ សរសេរ ឬទូរស័ពទៅនរណាាក់ដេលធវើ
ារារោះ សួរៅមាវិទេយល័យ មណឌលវិាាជីវៈ ឬវិកេឹតិារភូមិភគ/ខេតត មាវិទេយល័យកសិកមម ឬពេទេយ ឃំុ
សវេងរកាមអីុនធើណេត...)។ផាំងកេដសធំគបេបីតេូវា នរកេាទុកៅកនុងសុីមីរបស់កេុមនីមួយៗ។

កិចចការផទះៈ ការភជាប់ការងារទៅនឹងមុខវិជជាដរលសិករសា                   ១៥ាទី
សិសេសគួរមើលកនុងាាងដេលពួកគេានបំពេញកនុងមេរៀនទី៥អំពីភពាាំងនិងភពខេាយរបស់ពួកគេ។ពួកគេគួរ
សរសេរកនុងសៀវៅរបស់ពួកគេអំពីមុខវិាាដេលពួកគេរៀនពូកេ និងមុខវិាាដេលពួកគេចូលចិតត ហើយនឹកគិតរការ
ារ៣ឬ៤ដេលាក់ទងនឹងមុខវិាាាំងោះពេមាំងសរសេរវទុក។បេប់ពួកគេាពួកគេនឹងតេូវារព័ត៌ាននេះ
ៅមេរៀនបាាប់។ 

ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក       ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក
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     រយៈពេលបងេៀនៈ ១មាង៣០ាទី

þ ារតេៀមលកខណៈ មុនពេលបងេៀន  ោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាោរខៀនឬៅលើកេដសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាោរខៀន...)។

   សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
   ទមេង់ករណីសិកេា
   កេដសាាម, ហវឺតនិងសកុត
      វតថុបំណងៈ

      ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ
           -ធវើផេនារទសេសាៅកនុងតំបន់មូលដានរបស់ពួកគេ

សរចកតីផតើមៈ រំឭកកិចចការផទះ                  ១៥ាទី

 សិសេសគួរមើលកិចចារផទះរបស់ពួកគេ និងពិភកេាវកនុងកេុមរោយពួកគេាាក់ៗគិតា ាមុខវិាាដេលពួកគេរៀន
ពូកេនិងាមុខវិាាដេលេចូលចិតត។ពិភកេាាមួយមិតតភ័កតាតើារារដេលពួកគេានសរសេរាក់ទងនឹងមុខវិាា
ាំងោះតេូវគាដេរឬទេ។
     ១០ាទីកេយមកឱេយសិសេស២ឬ៣ាក់ចេករំលេកគំនិតរបស់ពួកគេាមួយសិសេសកនុងាាក់ាំងមូល។

សកមមភាពសំខាន់                                         ៧៥ាទី

  ពនេយល់ៅាន់សិសេសាៅមេរៀនកេយពួកគេនឹងានឱាសៅទសេសាកនលេងធវើារមួយឬមណឌលសិកេា
វិាាជីវៈមួយ ឬមណឌលសិកេាដទេទៀត ឬនឹងអញជើញនរណាាក់មកាន់ាាក់រៀនរបស់ពួកគេដើមេបីសាាស ឬាោប់ពី
កនលេងារារាំងនេះ។

 ឱេយសិសេសពិភកេាកេុមរបស់ពួកគេដើមេបីរកនឹកកនលេងារារមួយ និង(បេសិនបើវមិនឆាយពេក) កនលេងសិកេា
មួយដេលពួកគេគិតាវនឹងលអ កនុងារទសេសា/អញជើញពួកគេឱេយមកនិយយកនុងាារៀនាមួយពួកគេកនុងាាក់។
លើកទឹកចិតតពួកគេឱេយគិតពីកនលេងារារធំៗដេលៅមិនឆាយពេក ដូចាធាគរ មនេតីរដាភិាល ឬសេវកមម (ឧ.
មនទីរពេទេយ/មណឌលសុខភព) ោងចកេ កេុមហុ៊ន...ដេលានមនុសេសធវើារចេើនៅទីោះ ាងកនលេងធវើារតូចដេល
ាននោជិកតេមួយឬពីរាក់ដូចនេះពួកគេាចសវេងរកពីភពខុសគានេារារដេលាន។ទុកពេលបេហេល១០ឬ
១៥ាទីដើមេបីសមេច។

 សួរកេុមនីមួយៗាតើកនលេងសិកេាណមួយដេលពួកគេានជេើសរីស និងកនលេងារារណមួយដេលពួកគេាន
ជេើសរីសហើយសរសេរវៅលើាោរខៀន។សមេចចិតតៅកនុងាាក់ាតើកនលេងណដេលគួរៅទសេសា-ពេយយម
បញចូលគាឱេយានលអនេារារារិយល័យនិងារារអនុវតតហើយនិងមណឌលសិកេាមួយយាងតិចឬវិទេយល័យ
(បេសិនបើវមិនសថិតៅឆាយពេក)។

មររៀនទី ៧ៈ ាររៀបចំផរនារទសរសនកិចចសិករា

ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក       ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក
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កិចចការផទះ                                                    ១០ាទី

សិសេសគួរបញចប់សំណួរដេលពួកគេនឹងតេូវបេើសមេប់ទសេសនកិចចសិកេា។ពួកគេនឹងតេូវារធវើកំណត់តេ/ចំណុច
សាាល់ខណៈពេលដេលគេកំពុងនិយយហើយបាាប់មកពួកគេគួរសរសេរវឱេយានពេញលេញសមេប់មេរៀន
បាាប់ពីានទសេសនកិចច។

      ចូរកត់សាាល់ាបេសិនបើអនកនឹងៅធវើទសេសនកិចចាងកេគួរានសាជិកកេុមមិនឱេយលើសពី៦-៨ាក់កនុង
មួយកេុម បេសិនបើអនកមិនៅទសេសាមណឌលវិាាជីវៈ ឬកនលេងសិកេា ឬកេុមហ៊ុនធំ និងមណឌល/កេុមហុ៊នដេល
ាចទទួលានកេុមធំ។ បេសិនបើអនកអញជើញវគមិនមកាន់ាារៀន វគមិន២ ឬ៣ាក់បេហេលាគេប់គេន់។
ពេយយមលើកទឹកចិតតឱេយានាំងវគមិនបេុសនិងសេតីដូចនេះនឹងានគំរូវិជជានសមេប់សិសេសាំងអស់។

បេងចេកសិសេសោងៅាមកនលេងដេលនឹងៅទសេសា/ចំនួនវគមិនដេលអនកនឹងអញជើញមកាន់ាារៀន។
 កេុមនីមួយគួរធវើផេនារឱេយានចេាស់ាស់ពីអវីដេលពួកគេចង់សវេងរក និងធវើឱេយបេកដា ពួកគេានសំណួរ
គេប់គេន់សមេប់ជួយពួកគេឱេយសវេងរកចំណុចសំាន់ៗដេលពួកគេចង់ដឹង។ ពួកគេាចពិគេះាមួយឯការទី១
សមេប់សិសេស ៖ ទមេង់ករណីសិកេា បុ៉នតេគួរបេកដាពួកគេានសមេួលសំណួរសវេងរកតួាទីខុសៗគាៅកនុងកនលេង
ធវើារនិងសមតថភពផេសេងៗដេលាំាច់សមេប់បេភេទារារនីមួយៗ។

សមេប់មណឌលសិកេាពួកគេគួរសវេងរកចំណុចសំាន់ៗដេលពួកគេតេូវសិកេានិងលកខខណឌផេសេងៗនេារបេឡង
ចូល...។

២៥ាទីកេយមកពួកគេគួរបេៀបធៀបចមលើយរបស់ពួកគេាមួយកេុមដទេហើយបនថេមអវីដេលខវះាត។

ាចុងកេយផេនារមួយតេូវានធវើសមេប់តេៀមរៀបចំៅទសេសាឬាររៀបចំសមេប់វគមិនមកាន់ាា
រៀន។ សវេងរកនរណាាក់ ដេលានលេខទំាក់ទំនងាមួយកនលេងោលៅ ហើយបេសិនបើានយើងាយសេួល
កនុងារាត់ចេង។វាាសកដិសមបំផុតគឺគេូកនុងារណត់ជួបសមេប់ទសេសនកិចច(បេហេលាតេូវានជំនួយពីាយក
ាា)ដើមេបីធវើឱេយបេកដាវតេូវានរៀបចំសមរមេយដូចនេះហើយាារៀនគឺចេាស់ាស់ាសិសេសនឹងតេូវៅជួប
អនកណហើយនរណដេលតេូវាក់ទងៅពេលជួបបញាលំាក។

     ចូរឱេយបេកដា សិសេសាំងអស់ានលេខទូរស័ពទរបស់គេូ ដើមេបីធវើារទំាក់ទំនង កនុងករណីានបញាពិាក
និងដើមេបីសុវតថិភព។ បេសើរបំផុត បេសិនបើគេូ ាយកាា ឬមនុសេសពេញវ័យ ដេលទទួលខុសតេូវផេសេងទៀត
ដូចាឪពុក ាោយៅាមួយសិសេសកនុងារទសេសា ដូចនេះចូរបេកដា តើនរណាចៅចូលរួមាមួយពួកគេាន។
បេសិនបើាំាច់អនកាចធវើារាមដនព័ត៌ាននេះាមួយអនកដឹកាំកេុមនីមួយៗ។

ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក       ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក
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     រយៈពេលបងេៀនៈ ១មាង៣០ាទី

þ ារតេៀមលកខណៈ មុនពេលបងេៀន  ោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាោរខៀនឬៅលើកេដសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាោរខៀន...)។

   សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
            ទមេង់សំណួរ
            កេដសាាម សៀវៅបិ៊ច

      វតថុបំណងៈ
      ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ

              -សាាសនោជកនិង/ឬមណឌលសិកេាអំពីឱាសដេលាន 

ទសរសនកិចចសិករសា            ១០០ាទី

     នេះនឹងធវើឡើងៅាងកេាារៀន(ឬបេសិនបើាំាច់ោយោងាមារលំាកកនុងារធវើដំណើរ)វគមិន
នឹងមកាារៀន)។សកមមភពនឹងកើតឡើងាមអវីដេលយល់ពេមពីមេរៀនមុននិងបញាក់ោយគេូ។

មររៀនទី ៨ៈ ទសរសនកិចចសិករា

ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក       ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក
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     រយៈពេលបងេៀនៈ ១មាង៣០ាទី

þ ារតេៀមលកខណៈ មុនពេលបងេៀន  ោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាោរខៀនឬៅលើកេដសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាោរខៀន...)។

   សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
            ទមេង់រាយារណ៍
            កេដសាាម, ហវឺតនិងសកុត

      វតថុបំណងៈ
      ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ

           -ធវើបទបាាញព័ត៌ានដេលសេវជេវរកានៅាន់ដេគូរបស់ពួកគេ

សកមមភាពសំខាន់ៈ ការធវើរាយការណ៍ទៅកាន់មិតតរួមថនាក ់                              ១០០ាទី

 សិសេសគួរធវើារកនុងកេុមរបស់ពួកគេបេាណា១៥ឬ២០ាទីដើមេបីធវើឱេយបេកដាពួកគេានព័ត៌ានលមអិតតេឹ
មតេូវអំពីទសេសនកិចចសិកេារបស់ពួកគេ បាាប់មក ជេើសរីសសិសេសពីរាក់ដើមេបីថតចមលងកិចចាររបស់ពួកគេចំនួនពីរ
ចេាប់មួយចេាប់ទុកកនុងបណាល័យនិងមួយចេាប់ទៀតទុកកនុងសុីមីរបស់ពួកគេ។
     

        បាាប់មកពួកគេគួរធវើផេនារ ពីរបៀបធវើបទបាាញព័ត៌ានៅាន់សិសេសដទេទៀតកនុងាាក់ ោយារ
សមតេងារសាាស/ទសេសនកិចចសិកេាឬរកវិធីគួរឱេយាប់ារមមណ៍ផេសេងទៀតដើមេបីផេសពវផេាយព័ត៌ានដេលពួកគេទទួល
ានពីទសេសនកិចចសិកេា ដូចនេះសិសេសដទេទៀតាចរៀនសូតេពីអវីដេលពួកគេរកាន។ បាាប់មកកេុមនីមួយៗគួរធវើ
បទបាាញពីលទធផលនេទសេសនកិចចសិកេារបស់ពួកគេៅាន់សិសេសដទេទៀត។ សិសេសដទេាចកត់តេនូវអវីដេលពួក
គេានឮ។

មររៀនទី ៩ៈ ារាយារណ៍អំពីព័ត៌ានដរលទទួលាន
ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក       ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក
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     រយៈពេលបងេៀនៈ ១មាង៣០ាទី

þ ារតេៀមលកខណៈ មុនពេលបងេៀន  ោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាោរខៀនឬៅលើកេដសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាោរខៀន...)។

   សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
            កមេងសំណួរាជីពអាគត
             ាាងកំណត់តេារារោលៅ
      វតថុបំណងៈ

      ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ
              -វយតមលេាតើពួកគេយល់ចេាស់ពីជមេើសរបស់ពួកគេបាាប់ពីបញចប់ាាក់ទី៩
           -កត់តេាជីពោលៅរបស់ពួកគេសមេប់អាគត

សរចកតីផតើមៈ រំឭកមររៀនមុន                        ១០ាទី
 ពិនិតេយខលឹមារសាាសដេលពួកគេានធវើាពេលកនលងមក។ពិនិតេយមើលាតើពួកគេានរៀនពីករណីសិកេាដេល

សិសេសដទេទៀតានសេវជេវ និងរបៀបដេលពួកគេានធវើ។ ជួយោះសេយបញាផេសេងៗដេលាចានកនុងកំឡុង
ពេលធវើកិចចារនេះ។

សកមមភាពសំខាន់ៈ កមរងសំណួរ                                           ៩០ាទី
 ពនេយល់ាអនកចង់ឱេយពួកគេបំពេញកមេងសំណួរខលីមួយដើមេបីសវេងរការារតើតេូវារជំនួយបនថេមទៀតដេរឬទេ?

កនុងារសេវជេវដេលពួកគេនឹងធវើបាាប់ពីបញចប់ាាក់ពី៩។ចេកឯការសិសេស៖កមេងសំណួរាជីពអាគត។
        បេប់សសិេសានេះមិនមេនាតេសតទេដចូនេះពកួគេគរួឆលើយសណំរួោយភពោោះតេង់ពេះចមលើយៅនងឹសណំរួនេះ
បាាញឱេយឃើញា តើនរណដេលតេូវារជំនួយបនថេមទៀតកនុងារសមេចចិតតពីអវីដេលនឹងតេូវធវើបាាប់ពីាាក់ពី៩។
ឱេយសិសេសកត់តេាាងពីកនុងឯការចេកសិសេសៅកនុងកេដសមួយសនលឹកហើយឆលើយសំណួរាំងោះ។បេប់ពួកគេកុំ
គិតអំពីពិនទុកនុងពេលនេះអនកនឹងពនេយល់ៅពេលកេយ។

 ៅពេលសិសេសានបញចប់បិទផាំងរូបភពដេលានបំពេញកនុងកមេងសំណួរាជីពនិងពនេយល់ពីរបៀបកនុងារដក់
ពិនទុចំោះចមលើយាំងោះ(មើលឧាហរណ៍នេារដក់ពិនទុកនុងទំព័រទី៣១)។
     បេប់សិសេសឱេយធវើាររៀងៗខលួនដើមេបីសរុបពិនទុនេចមលើយាំងោះៅលើផាំងរូបភព។ ពិនិតេយមើលចមលើយដេល
ពួកគេានបំពេញ។បេសិនបើសិសេសភគចេើនសរុបពិនទុខុសឱេយសិសេសាាក់ឡើងពនេយល់ពីរបៀបកនុងារបូកសរុបពិនទុឱេយ
ានតេឹមតេូវ។បាាប់មកៅពេលពួកគេយល់ឱេយពួកគេដក់ពិនទុកនុងទមេង់របស់ពួកគេផាល់។  

     ៅពេលពួកគេានបញចប់ារដក់ពិនទុកនុងទមេង់របស់ពួកគេពួកគេគួរពិនិតេយមើលពិនទុរបស់អនកដេលអងគុយៅជិត
ាងពួកគេនិងធវើឱេយបេកដាពួកគេានសរសេរឈោះរបស់ពួកគេចេាស់ាស់កនុងកេដសចមលើយោះ។   

      ឱេយបេានាាក់បេមូលកមេងសំណួរាំងអស់ោះមកវិញហើយរៀបពីអនកដេលានពិនទុាបៅពិនទុខពស់បាាប់
មកធវើាបញជីបេាំាាក់មួយោយានដក់ឈោះសិសេស និងពិនទុរបស់ពួកគេ(ពិនទុាបាងគេមុខហើយពិនទុខពស់ាង
គេៅចុងកេយគេ)។

មររៀនទី ១០ៈ កមរងសំណួរារារ និងកំណត់តរនរផរនារអាគត

ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក       ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក
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ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក

 អនកដេលានពិនទុ ១៣ ឬចេើនាងនេះមិនតេូវារានារសាាសាាក់ទល់ាាក់ទេ - ពួកគេាចបំពេញកនុងបញជី
អតតសញាណាជីពរបស់សិសេសដេលអនកនឹងណេាំកនុងពេលពីរឬបីាទីទៀត។

អនកដេលទទួលានពិនទុ៨ ឬតិចាងនេះគួរចូលរួមកនុងសកមមភពបនថេមាមួយកេុមបេឹកេាកុារ ហើយបេសិនបើ
ាំាច់ តេូវធវើារសាាសាាក់ទល់ាាក់ាមួយអនកបេឹកេាាជីព/អនកបេឹកេាាា ឬអនកផតល់ារគំំទេផេសេងទៀតដេល
ានកនុងាារៀន។ បាាប់ពីពួកគេានទទួលជំនួយបនថេម ពួកគេាចបំពេញាាងដេលពួកគេមិនាន់ាចបំពេញ
ានកនុងបញជីអតតសញាណាជីព។

សិសេសដទេទៀត(អនកដេលានពិនទុ៩-១២)នឹងតេូវានផតល់ាទិភពៅាមតមេូវារ។ពួកគេាចាប់ផតើមបំពេញ
កនុងបញជីអតតសញាណាជីព បុ៉នតេបេហេលាតេូវារធវើារសេវជេវបនថេមទៀតោយានជំនួយពីកេុមបេឹកេាដើមេបី
បំពេញវ។

 សរសេរាាងាងកេមៅលើាោរខៀន និងឱេយសិសេសសរសេរវកនុងសៀវៅសរសេររបស់ពួកគេ។ បាាប់មក
សិសេសគួរាប់ផតើមបំពេញព័ត៌ានឱេយានចេើនាមតេពួកគេាចធវើានៅាងកេមចំណងជើងអំពីខលួនរបស់ពួកគេ។
អនកដេលទទួលានពិនទុកេម ១៣ៅលើកមេងសំណួរ ាចាប់ផតើមបំពេញាាង បុ៉នតេបេហេលាមិនាចបំពេញ
គេប់ផនេកាំងអស់នេាាងានៅឡើយទេ។

មុខវិាាដេល
ចូលចិតត

(រៀបាប់ឱេយាន៤)

មុខវិាាដេល
រៀនពូកេ

(រៀបាប់ឱេយាន១ឬ២)

ជំាញដទេទៀត 

(ឧ.មកពីកលឹប
ារជួយគេួារ)

ារារដេលាច
ាក់ទង រៀបាប់ារារ

ោលៅ១ឬ២

កមេិតសិកេាដេលរំពឹង
ទុក?(ទី៩ទី១២
ជំាញវិាាជីវៈ

ាកលវិទេយល័យ)

*
*
*
*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

 ឱេយបេានាាក់ាប់ផតើម ឱេយសិសេសាំងអស់បំពេញកនុងាាងកំណត់តេារារោលៅ ដូចកនុងឧាហរណ៍ាង
កេម ដូចនេះអនកនឹងាចាន កំណត់តេារារោលៅរបស់សិសេសាំងអស់។ បេសិនបើមិនានពេលគេប់គេន់
សមេប់ឱេយសិសេសបំពេញាាង បេានាាក់ាចធវើារាមដន និងធវើឱេយបេកដា កិចចារនេះតេូវានបញចប់បាាប់
ពីមាងរៀនហើយនឹងបេគល់ៅឱេយអនកៅថងេបាាប់។

 ពនេយល់ានេះគឺាមេរៀនចុងកេយបុ៉នតេារគំទេបនថេមទៀតនឹងានពីកេុមបេឹកេាកុារនិង/ឬអនកបេឹកេាាជីព
ឬអនកគំទេផេសេងទៀតកនុងាា (ឧ. អនកបេឹកេាាា ទីបេឹកេាកុារី LSMC ឬកេុមគំទេដទេទៀតដេលអនកានកនុង
ាារៀន)។សិសេសដេលទទួលានពិនទុតិចាង៧បេប់ពួកគេអំពីពេលវេានេារបេជុំលើកទីមួយាមួយកេុម
បេឹកេាកុារ។

 កនុងកំឡុងពេល ១៥ាទីចុងកេយនេមេរៀន សិសេសគួរបំពេញរាាយតមលេនេមេរៀនបំណិនជីវិត ារជេើសរីស
អាគតរបស់អនក ៅទំព័របាាប់។ ចមលើយនេសំណួរគឺានផតល់ជូនសមេប់គេូដើមេបីដក់ពិនទុរាាយតមលេរបស់សិសេស
ាាក់ៗ។

 សួរសិសេសាតើពួកគេានសំណួរអវីដេរឬទេហើយរំឭកពួកគេា អនកដេលមិនាន់ាចបំពេញាាងកំណត់តេា
រារោលៅានចេើនដូចអវីដេលពួកគេាច ពួកគេគួរជួបាមួយបេានាាក់ដើមេបីធវើឱេយបេកដា កិចចារនេះតេូវ
ានបញចប់ឱេយានចេើនបំផុតាមដេលាចធវើានៅមុនថងេបាាប់។

 អរគុណសិសេសាំងអស់សមេប់ារចូលរួមរបស់ពួកគេ។
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-27-



រាាយតមលរបំណិនជីវិតារជរើសរើសអាគតរបស់អនក
សសិេសគួរចំណយពេល១០ៅ១៥ាទីដើមេបីបំពេញរាាយតមលេមេរៀនបំណិនជីវិតារជេើសរីសអាគតរបស់
អនកាងកេម៖
ឈោះសិសេស_____________________________   ាាក_់_________________________________

ឈោះគេូ________________________________   ាលបរិចឆេទ________________________________

សំណួរ ចមលើយជេើសរីស ចមលើយ

1. តើអវីាភពខុសបលេកគារវងារារ និង
ាជីព?

ក.មិនានភពខុសគា។
ខ.ារារគឺារធវើារកនុងាងហើយាជីពគឺធវើារកនុង
ារិយល័យ
គ.ារឿយៗារារគឺមិនានគមេងរីឯាជីពគឺាអវីដេល
អនកកាងនិងអភិវឌេឍាចេើនឆាំ។

2. រៀបាប់ារារពីរដេលមិនានកនុងតំបន់
របស់អនកបុ៉នតេានកនុងបេទេសកមពុា។

1. ______________________________________

2. ______________________________________

3. តើអនកគួររៀបចំសំណួរសមេប់សាាស
ករណីសិកេាោយរបៀបណ?

ក.បេើទមេង់សាាសករណីសិកេា
ខ.តេូវចេាស់ពីអវីដេលអនកចង់ដឹង
គ.តេូវចេាស់ពីអវីដេលអនកចង់ដឹងរៀបចំសំណួរោយបេើ
បេស់កមេិតភាសមរមេយដើមេបីឱេយអនកដេលតេូវសាាសយល់

4. តើអនកតេូវសិកេាៅវិកេឹតារខេតតបុ៉ាោន
ឆាំដើមេបីាាយាគេូាាក់?

ក.ពីរឆាំ
ខ.បីឆាំ
គ.បួនឆាំ

5. តើអនកតេូវបញចប់ាាក់ទីបុ៉ាោនដើមេបីចូល
រៀនាកលវិទេយល័យកមេិតបរិញាបតេ?

ក.ាាក់ទី៩
ខ.ាាក់ទី១១
គ.ាាក់ទី១២

ពិនទុរាាយតមលេ      
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ចមលើយ
សំណួរ ចមលើយតេឹមតេូវ ពិនទុ

1. តើអវីាភពខុសបលេកគារវងារារ និង
ាជីព?

គ.ារឿយៗារារគឺមិនានគមេងរីឯាជីពគឺាអវីដេល
អនកកាងនិងអភិវឌេឍាចេើនឆាំ។

 2 ពិនទុ

2. រៀបាប់ារារពីរដេលមិនានកនុងតំបន់
របស់អនកបុ៉នតេានកនុងបេទេសកមពុា។

1. ______________________________________

2. ______________________________________

(ចមលើយតេឹមតេូវគឺាសេ័យាមទីកនលេងដេលអនករស់ៅ)

2ពិនទុ(១
សមេប់
ចមលើយ
តេឹមតេូវ
នីមួយៗ)

3. តើអនកគួររៀបចំសំណួរសមេប់សាាស
ករណីសិកេាោយរបៀបណ?

គ.តេូវចេាស់ពីអវីដេលអនកចង់ដឹងរៀបចំសំណួរោយបេើបេ
ស់កមេិតភាសមរមេយសមេប់ដើមេបីឱេយអនកដេលតេូវសាាស
យល់

2 ពិនទុ

4. តើអនកតេូវសិកេាៅវិកេឹតារខេតតបុ៉ាោន
ឆាំដើមេបីាាយាគេូាាក់?

ក.ពីរឆាំ 2 ពិនទុ

5. តើអនកតេូវបញចប់ាាក់ទីបុ៉ាោនដើមេបីចូល
រៀនាកលវិទេយល័យកមេិតបរិញាបតេ?

គ.ាាក់ទី១២ 2 ពិនទុ

ពិនទុរាាយតមលេ      
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      ា
រជ

រើស
រើស

អា
គតរបស់

អនក

ឧា
ហ
រណ

៍ន
េា
ាងកំណ

ត់ត
េា
រា

រោ
ល
ៅ

(ដ
ើមេបីរកេាទុកនូវកំណ

ត់ត
េន
េា
រា

រោ
ល
ៅ

របស
់ស
ិស
េស

ា
ាក់ទី៨ា

ំងអស
់)។

កមេិតសិកេាដេលរំពឹងទុក?
(ទី៩ទី១២ជំាញវិាាជីវៈ

ាកលវិទេយល័យ)

រៀបាប់ារារ
ោលៅ១ឬ២

*

*

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

ារារដេលាច
ាក់ទង

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

ជំាញដទេទៀត 

(ឧ.មកពីកលឹបបំណិនជីត)
ារជួយគេួារ)

មុខវិាាដេលពូកេ
(រៀបាប់ឱេយាន១

ឬ២)

*

* 

*

*

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

មុខវិាាដេល
ចូលចិតត

(រៀបាប់ឱេយាន៤)

*
*
*
*  

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

ភេទឈោះសិសេសល.រ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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9
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ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក       ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក

ឧាហរណ៍នេារដក់ពិនទុសមេប់កមេងសំណួរាជីពអាគត

        អនកដេលទទួលានពិនទុលើសពី១៣ឬចេើនាងនេះមិនាំាច់តេូវធវើារសាាសាាក់ទល់ាាក់ទេ-ពួកគេគួរ 
បំពេញកនុងបញជីអតតសញាណាជីពរបស់សិសេសភាមៗ។

អនកដេលទទួលាន៨ពិនទុឬតិចាងនេះគួរទទួលានារសាាសាាក់ទល់ាាក់ាមួយអនកបេឹកេាាជីនិង/ឬអនក
បេឹកេាាារៀន និងចូលរួមកនុងសកមមភពបនថេមាមួយកេុមបេឹកេាកុារ។ ពួកគេបំពេញបញជី អតតសញាណាជីព
បាាប់ពីារសាាសាាក់ទល់ាាក់។

សមេប់សិសេសដទេទៀតពួកគេគួរតេូវានផតល់ាទិភពៅាមតមេូវារ។ពួកគេាចបំពេញបញជីអតតសញាណ
ាជីពបុ៉នតេបេហេលាតេូវារសេវជេវបនថេមទៀតោយានជំនួយពីកេុមបេឹកេាសិសេសដើមេបីបំពេញវ។
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ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក       ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក

សកមមភពបនថរម

វគគបណតុះបណតាលលើកទី១ ជាមួយករុមបរឹករសាកុមារ
      រយៈពេលបងេៀនៈ ១០០ាទី

þ ារតេៀមលកខណៈ មុនពេលបងេៀន  ោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាោរខៀនឬៅលើកេដសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាោរខៀន...)។

   សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
            ខលឹមារអំពីតួាទីនិងារទទួលខុសតេូវ
             កេដសាាម  ហវឺតនិងសកុត
      វតថុបំណងៈ

      ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ
              -សវេងយល់ពីតួាទីរបស់ពួកគេកនុងារគំទេសកមមភពណេាំពីាជីពកនុងាារៀន

ោលបំណង៖
      ោលបំណងនេសកមមភពបនថេមនេះគឺដើមេបីធវើឱេយបេកដាសិសេសាំងអស់ានទទួលារណេាំពីាជីពៅ
ាងកេនិងពីបំណិនជីវិតកនុងាាក់ទី៨របស់ពួកគេ។ ហេតុដូចនេះហើយ ពួកគេតេូវផតល់ារគំទេបនថេម ដេលពួកគេ
តេូវគិតពីារសិកេា និងឱាសបណតុះបណាលបាាប់ពីាាក់ទី៩ និងទី១២ ពេមាំងាជីពកនុងពេលអាគតផងដេរ។
ាពិសេសកេុមបេឹកេាកុារ ាចដើរតួាទីយាងសំាន់កនុងារជួយរៀបចំសកមមភពាក់ព័នធ កនុងាានិងធវើឱេយ
បេកដាសិសេសដេលបេឈមនឹងារោះបង់ារសិកេាតេូវានគំទេនិងជួយោះសេយពីារបេឹកេាាារូបករណ៍
និងសេវកមមគំទេអវីខលះដេលានកនុងាារៀនរបស់ពួកគេ។
តើគួររៀបចំសកមមភពបនថេមៅពេលណ?
វតេូវានណេាំាអនកបេឹកេាាជីពជួបបេជុំាមួយកេុមបេឹកេាកុារយាងតិចណស់ពីរសាោហ៍មុនពេលាប់ផតើម
បងេៀនវគគបំណិនជីវិត។នេះនឹងធវើឱេយបេកដាពួកគេាចជួយអនកបេឹកេាាជីពរៀបចំធនានាជីពកនុងបណាល័យនិ
ងធវើផេនារកនុងារជមេបឪពុកាោយសិសេសអំពីសកមមភពណេាំពីាជីពកនុងាារៀន។បាាប់ពីនេះអនកបេឹកេាា
ជពីគរួជបួជាមួយករុ្មប្រឹកស្ាកមុារយ៉ាងតចិណាសម្់តងកន្ងុមួយខែដើម្បីធវ្ើផែនការពសីកម្មភាពអ្វីខល្ះដែលពកួគេនងឹធវ្ើ
ៅកនុងកំឡុងខេបាាប់។
កិចចបេជុំពិសេសមួយគួរតេូវានរៀបចំយាងឆប់បំផុតបាាប់ពីបញចប់មេរៀនវគគបំណិនជីវិតដើមេបីពនេយល់ពីរបៀបធវើ
ារាមួយសិសេសដេលទទួលានពិនទុាបៅកនុងកមេងសំណួរាជីពកនុងពេលអាគត។

សរចកតីណរនាំពីតួនាទី និងការទទួលខុសតរូវពីអាជីព                  ៣០ាទី
 ាាគមន៍សាជិកកេុមបេឹកេាកុារ និងបេប់ពួកគេាអនកនឹងពនេយល់ពីរបៀប ដេលពួកគេាចគំទេសកមមភព

ណេាំពីាជីពកនុងាារៀន។ បេប់ពួកគេា អនកនឹងបងេៀនសិសេសាាក់ទី៨នូវវគគបំណិនជីវិតមួយ ៅាារ
ជេើសរីសអាគតរបស់អនក។ កេុមបេឹកេាសិសេស នឹងជួយគំទេសិសេសាំងអស់កនុងាារៀន កនុងកំឡុងពេល១០
សាោហ៍នេះោយបេប់ពួកគេពីារគំទេនិងព័ត៌ានផេសេងៗដើមេបីជួយពួកគេ។បាាប់ពីវគគបំណិនជីវិត១០សាោហ៍តេូវ
ានបញចប់ពួកគេនឹងផតល់ារគំទេបនថេមចំោះសិសេសាាក់ទី៨ដេលតេូវារវ។
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      ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក

 សួរសាជិកកេុមបេឹកេាកុារ៖តើអវីាភពខុសបលេកគារវងារារនិងាជីព?

     ចមលើយដេលាចាន៖ ារឿយៗ ារារគឺមិនានារគេងទុក និងធវើដើមេបីរកបេក់ាោល។ ាជីពគឺ ាអវី
ដេលអនកកាងនិងអភិវឌេឍាចេើនឆាំនិងាចចេើនាងារារមួយ។
    

 តើហេតុអវីានាសិសេសគបេបីគិតពីាជីពរបស់ពួកគេកនុងាាក់ទី៧ឬទី៨?

     ចមលើយដេលាចាន៖ វានារៈសំាន់កនុងារធវើផេនារ ដូចនេះពួកគេនឹងបនតារសិកេា ខំបេឹងរៀនសូតេ
និងធវើារជេើសរីសតេឹមតេូវអំពីមុខវិាាដេលតេូវសិកេា។

 ឱេយអនកចូលរួមពិភកេាាដេគូរយៈពេល១ៅ២ាទី៖"តើអវាីអនកបេកឹេាាជីព?" 

     អនកបេឹកេាាជីពឱេយសិសេសាាក់ឬពីរាក់ចេករំលេកគំនិតរបស់ពួកគេបាាប់មកសរសេរនិយមន័យៅលើាោរខៀន
ដើមេបីឱេយសិសេសកត់ទុកកនុងសៀវៅរបស់ពួកគេ។

អនកបេឹកេាាជីពគឺាអនកដេលបញាក់ឱេយសិសេសដឹងពីព័ត៌ានដេលានៅកនុងាារៀនអំពីារារ និងាជីពកនុង
មូលដាននិងកនុងបេទេសកមពុា។ពួកគេផដល់គំនិតដល់សិសេសកនុងារសមេចចិតតធវើអវីៅពេលពួកគេបញចប់ាាក់ទី៩។

 ពនេយល់ា ានអនកបេឹកេាាជីពកនុងាារៀនរបស់ពួកគេដូចារូបអនក។ ពនេយល់ា បេសិនបើយើងចង់ាន
ឱាសទទួលានារារានបេក់កមេខពស់ យើងតេូវពេយយមទទួលានារអប់រំលអ និងតេូវបញចប់ារអប់រំវិាាជីវៈ
ជំាញនិង/ឬាកលវិទេយល័យ។

កេុមបេឹកេាកុារាចជួយសិសេសឱេយគិតអំពីអាគតរបស់ពួកគេនិងបញាក់បេប់សិសេសាំងាយដេលជួបារលំាក
ឬកំពុងគិតអំពីារោះបង់ោលារសិកេានិងទទួលានារគំទេដើមេបីបនតាររៀនសូតេបេសិនបើាចាន។ពិភកេា
ពពីបញានេះានារៈសំាន់ណស់ ពេះវាចាត់បនថយជមេើសាជីពរបស់អនក និងសវេងរកសាោនុពលកនុងពេល
អាគត ដូចនេះ បេសិនបើអនកកំពុងគិតអំពីារឈប់រៀន អនកគួរពិភកេាាមួយអនកបេឹកេាាជីព អនកបេឹកេាសិសេស និង/
ឬាយកាាគណៈកមមារគេប់គេងាាររូបករណ៍កនុងតំបន់ឬអនកផតល់ារគំទេផេសេងទៀតដូចនេះពួកគេាចពិភក្
ាពីជំនួយបេបណានសមេប់អនកនិងធវើឱេយអនកបេកដកនុងចិតតជមេើសដើមេបីបនតារសិកេានិងារបណតុះបណាល។

      ចូរចងាំ អនកនឹងធវើារសទើរតេពេញមួយជីវិតនេយុវវ័យរបស់អនក ដូចនេះវានារៈសំាន់ដេលអនកទទួលាន
ព័ត៌ានគេប់គេន់អំពីជមេើសអវីខលះដេលអនកាននិងទុកពេលឱេយខលួនរបស់អនកបំពេញសាោនុពលរបស់អនក។
 

 ចេកឯការឱេយសិសេសសមេប់សកមមភពបនថេម៖ តួាទី និងទំនួលខុសតេូវ។ ឱេយសាជិកកេុមបេឹកេាកុារានពី
តួាទីនិងទំនួលខុសតេូវបាាប់មកសួរាតើពួកគេានសំណួរដេរឬទេ។បេប់ពួកគេាអនកនឹងផតល់ឱេយពួកគេនូវគំនិត
បនថេមទៀតអំពីវិធីដេលពួកគេាចជួយសិសេសាំងោះាន។

ការធវើផរនការគាំទរសមរាប់សកមមភាពណរនាំពីអាជីពកនុងសាលារៀន                       ៧០ាទី

 សួរកេុមបេឹកេាកុារាតើសាារៈណេាំពីាជីពអវីខលះដេលានកនុងាារៀនរួចហើយ។ កត់តេអវីាំងអស់ោះ
ៅលើាោរខៀននិងទុកពេលឱេយពួកគេកត់តេធនានសំាន់ៗដេលាន។

 ពនេយល់ៅាន់កេុមបេឹកេាកុារា ពួកគេគួររៀបចំកនលេងទំនេរមួយៅកនុងបណាល័យដើមេបីទុក និងាំងបាាញ
ធនានាជីព បេសិនបើពួកវមិនានទេ។ បេប់ពួកគេាអនកាននិយយាមួយបណារកេសអំពីបញានេះហើយ។
(សូមកត់សាាល់ាៅឆាំដំបូងនេារអនុវតតបេសិនបើអនកមិនានានធនានដេលាក់ទងនឹងាជីពទេសកមមភព
នេះាចតេូវានពនេយរដល់សាោហ៍ទី៤ឬទី៥។
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ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក       ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក

បេប់កេុមបេឹកេាកុារាសិសេសាាក់ទី៨នឹងធវើធនានបនថេមពីសាោហ៍ទី៤ដេលាផនេកមួយនេវគគបំណិនជីវិត
ដូចាករណីសិកេាពីអនកដេលកំពុងធវើារកនុងសហគមន៍។ដូចនេះកេុមបេឹកេាកុារាចរៀបចំដើមេបីថតចមលងករណី
សិកេាដេលសំាន់បំផុតនិងធនានដទេទៀតដើមេបីទុកកនុងបណាល័យបាាប់ពីសាោហ៍ទី៤។ពួកគេាចសមេប
សមេួលាមួយបេានាាក់កនុងារធវើកិចចារនេះ។មនេតីអប់រំខេតតនិងសេុកក៏នឹងបេមូលយកករណីសិកេាដេលលអបំផុត
ដើមេបីចេករំលេកៅាាក់ខេតតឬាាក់ាតិ។
     កេុមបេឹកេាកុារាប់ផតើមរៀបចំសាារៈដេលានកនុងបណាល័យមុនពេលាប់ផតើមវគគបំណិនជីវិតអំពីារជេើស
រីសផលូវសិកេានិងាជីពរបស់អនក។
     កេុមបេឹកេាកុារគួរានភពាំុាមួយនឹងធនានាជីពដេលានកនុងបណាល័យ និងបនតធវើបចចុបេបននភព
ចំណេះដឹងរបស់ពួកគេោយបនថេមចេាប់ថតចមលងធនានាជីពលអបំផុត ដេលតេូវានបងកើតឡើងោយសិសេសាាក់
ទី៨ កនុងវគគបំណិនជីវិត ៅកនុងបណាល័យ និងារានធនានាំងនេះ។ បាាប់មកពួកគេនឹងាចផេសពវផេាយៅ
ាន់សិសេសាំងអស់កនុងាារៀន និងបេប់សហគមន៍ពីអវីដេលានកនុងាា បាាប់ពីារបញចប់វគគបំណិនជីវិត
ជួយផតល់ដំបូាោនដល់សិសេសដេលតេូវារារគំទេបនថេមពីពួកគេាចធវើបាាប់ពីាាក់ទី៩និងទី១២ ហើយរៀបចំសក
មមភពបនថេមកនុងារណេាំពីាជីព។
     បញជីតេូវានសនើអំពីធនានបណាល័យដេលអនកចង់ានគឺាចរកានៅផនេកាងកេយនេសៀវៅនេះ។

 តើអនកាចធវើអវីានខលះដើមេបីបញាក់ា អនកធវើបចចុបេបននភពកនុងបណាល័យាទៀងាត់ ហើយនឹងធវើឱេយសិសេស
ាំងអស់ទទួលានព័ត៌ានអំពីសកមមភពណេាំពីាជីពកនុងាារៀន?
  ចមលើយដេលាចាន៖ ជួបបេជុំយាងតិចណស់មួយខេមតងដើមេបីធវើផេនារពីសាារៈបនថេមដេលពួកគេចង់រកេាទុក
កនុងបណាល័យ និងតេួតពិនិតេយដំណើរាររបស់ពួកគេ។ កំណត់ពេលវេាណមួយារៀងាល់ខេដើមេបីផេសពវផេាយៅ
ាន់សិសេសាំងអស់អំពីសាារៈអវីខលះដេលានកនុងបណាល័យ ហើយធវើផេនារឱេយានចេាស់ាស់អំពីសកមមភព
ដេលពួកគេនឹងអនុវតត ផដល់តេឡប់មកឱេយអនកវិញដើមេបីតេួតពិនិតេយ និងបនថេមមតិោបល់ និងធវើឱេយបេកដា
សិសេសានារយល់ដឹងពីមនុសេសនិងារគំទេាំងអស់ដេលានសមេប់ពួកគេកនុងាារៀនរបស់អនក។

 តើនរណខលះៅកនុងាារបស់យើងាចជួយកុារជួបបេទះទុកខលំាកហើយបេហេលាចង់ោះបង់ោលារ
សិកេា?

     ចមលើយដេលាចាន៖កេុមបេឹកេាកុារ អនកបេឹកេាាជីព ាយកាា ទីបេឹកេាកុារី LSMCគេូដទេទៀត
គណៈកមមារទេទេង់ាារៀន។ល។

 តើសេវកមមគំទេអវីខលះដេលអនកាំងនេះាចផតល់ឱេយសិសេសាក់ទងនឹងាជីពកនុងពេលអាគតរបស់ពួកគេ និង
ភពលំាកដេលពួកគេជួបបេទះហើយាចបណាលឱេយពួកគេោះបង់ោលារសិកេា?
     តេូវពិនិតេយមើលាសិសេសសរសេរបញជីអនកាក់ព័នធដេលានកនុងាារៀនរបស់អនក(កេុមបេឹកេាកុារអនកបេឹកេា
ាជីពាយកាាទីបេឹកេាកុារីLSMCគេូដទេទៀតគណៈកមមារទេទេង់ាារៀន)វិធីដេលពួកគេាចាក់ទងអន
កាំងោះនិងារគំទេអវីខលះដេលពួកគេាចផតល់។បេសិនបើពួកគេមិនចេាស់អំពីារគំទេដេលអនកាំងោះាចផតល់
ពួកគេាចសួរអនក និងាយកាា បេសិនបើាច ជួយាមួយអនកាក់ព័នធដើមេបីសវេងយល់ឱេយានចេាស់
ពីតួាទីគំទេរបស់ពួកគេដូចនេះពួកគេនឹងាចបេប់អនកដទេ។

 តើយើងាចបេកដាសិសេស និងឪពុកាោយសិសេសាំងអស់ដឹងាសេវកមមគំទេអវីខលះដេលានចំោះពួកគេកនុង
ាារៀន? 

     ចមលើយដេលាចាន៖ធវើារបេាសាទៀងាត់ៅដងទង់ាតិឬកនុងាាក់នីមួយៗធវើាខិតបណណផេសពវផេាយ
(មើលឧាហរណ៍ខិតបណណាងកេម ដេលាចផតល់ៅឱេយសិសេសាាក់ទី៨ យកៅផទះ និងពិភកេាាមួយឪពុកាោយ
របស់ពួកគេ) បិទព័ត៌ានកនុងារិយល័យឃំុ និងឱេយមេឃំុ និងមេភូមិធវើសេចកតីបេាសកនុងសហគមន៍ អញជើញឪពុក
ាោយមកាន់ាារៀននិងពនេយល់ពីារគំទេដេលានសរសេរអតថបទសមេប់ពេឹតតិបតេាាបេសិនបើាន។
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ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក       ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក

 ឱេយអនកចូលរួមពិភកេាដេគូនូវសំណួរាងកេមកនុងរយៈពេល៣ឬ៤ាទី៖
     “តើអនកគួរធវើអវីបេសិនបើសិសេសាាក់មកពិភកេាពីបញាាជីពាមួយអនកឬក៏បេប់អនកាពួកគេឬមិតតរបស់គេជួប
ារលំាកឬចង់ឈប់រៀន?”

     សរសេរគំនិតរបស់ពួកគេៅលើាោរខៀន និងបេប់ពួកគេឱេយកត់តេវទុក។ តេូវបញាក់ឱេយពួកគេកត់តេទុកនូវ
គំនិតរៀងៗខលួន៖ ពិភកេា និងកំណត់ឱេយានចេាស់ាស់ពីជំនួយបេបណដេលពួកគេ ដើមេបីសវេងរកព័ត៌ានាក់ព័នធ
ៅកនុងាារៀនបេប់ពួកគេអំពីារគំទេដេលពួកគេាចទទួលាន(ឧ.ារចូលរួមកនុងកលឹបសិកេា ាារូបករណ៍
ារបេឹកេា។ល។)ជួយពួកគេឱេយាក់ទងអនកគំទេតេឹមតេូវកនុងាារៀនាមដនាមួយសិសេសៅពេលកេយដើ
មេបីពិនិតេយាតើពួកគេទទួលានជំនួយដេលពួកគេតេូវារដេរឬទេ បេសិនបើកុារបេឈមនឹងគេះាាក់ ពួកគេាច
ពិគេះាមួយអនកបេឹកេាាជីពឬអនកបេឹកេាកនុងាារៀន។ 

វនឹងានបេោជន៍សមេប់សាជិក៥ឬ៦ាក់នេកេុមបេឹកេាដើមេបីាាយា“អនកដឹកា”ំ កនុងព័ត៌ានាជីព។ា
ពិសេសយាងោចណស់ាក់កណាលនេ“អនកដឹកា”ំ ាំងោះគួរសិកេាៅាាក់ទី៨និងសិសេសាាក់ឬពីរាក់មកពី
ាាក់ទី៩និងាាក់ទី៧ក៏សថិតកនុងកេុមនេះដេរដូចនេះពួកគេាចផេសពវផេាយព័ត៌ានកនុងាារៀនោយភពាយសេួល។
សរសេរឈោះសាជិកកេុមបេឹកេាកុារដេលយល់ពេមធវើា“អនកជំាញ” ាជីព។សាជិកកេុមបេឹកេាដទេទៀត
ាចៅតេាប់ាក់ទងកនុងារជួយកនុងសកមមភពណេាំពីាជីព បុ៉នតេកេុមដេលានសាជិក ៥ ឬ ៦ាក់នេះ នឹង
ទទួលខុសតេូវពីារទទួលានព័ត៌ាននិងសកមមភពណេាំពីាជីព ពេមាំងបញាក់ា សកមមភពណេាំពីាជីព
កើតានឡើងកនុងាារៀនមេន។

 បេប់សាជិកកេុមបេឹកេាសិសេសឱេយធវើារាកេុមដេលានសាជិក៦ាក់ ដើមេបីពិភកេាពីសកមមភព
បនតទៀតដេលពួកគេនឹងធវើកនុងខេបាាប់និងសរសេរវទុកកនុងកេដសាាម(ឬផាំងកេដសធំ)ោយបេើហវឺត។ទុកពេល
១៥ាទីឱេយពួកគេពិភកេាពីគំនិតរបស់ពួកគេ។
     ១៥ាទីកេយមក ឱេយកេុមមួយមកធវើបទបាាញពីគំនិតរបស់ពួកគេ ហើយឱេយកេុមដទេទៀតផតល់គំនិតដេល
ពួកគេាន។បេសិនបើាំាច់សនើឱេយពួកគេបនថេមគំនិតដេលពួកគេគិតានឹងានបេោជន៍និងានារៈសំាន់(ឧ
ាហរណ៍ផេនារដេលានបំពេញរួចានៅាងកេម)។

 កត់តេាាងាងកេមៅលើាោរខៀន ពនេយល់ពីរបៀបកនុងារបំពេញវ និងឱេយសាជិកាាក់នេកេុមបេឹកេាកុារ
ដើមេបីជួយសមេបសមេួលកនុងារបំពេញាាង។

ផេនារសកមមភពណេាំពីាជីពសមេប់ខេ _______ [បញចូលខេ]
លរ សកមមភព អនកទទួល

ខុសតេូវ
ៅពេល
ណ?

រួច?
√ ឬ X

      

 ៅពេលពួកគេបញចប់ ឱេយសាជិកកេុមបេឹកេាកុារាាក់ពិនិតេយមើលពីារវិវឌេឍៅមុខនេផេនារ និងដក់ឈោះ
របស់ពួកគេៅផនេកាងកេមនេាាងាមួយនឹងកនលេងចុះហតថលេារបស់ពួកគេ និងរបស់អនក។ ពួកគេគួរយល់ពេម
សរសេរផេនារពីរចេាប់ ហើយអនកតេួតពិនិតេយផេនារគួររកេាទុកមួយចេាប់ និងមួយចេាប់ទៀតគបេបីផតល់ឱេយអនកាអនក
ថេរកេា។     

     បេប់ពួកគេាអនកតេួតពិនិតេយផេនារគួរធវើរាយារណ៍ៅាន់អនកាទៀងាត់អំពីារវិវឌេឍនិងារពិភកេាភព
លំាកផេសេងៗដេលពួកគេជួប។ រៀងាល់ខេាប់ពីពេលឥឡូវនេះ កេុមបេឹកេាសិសេសគួរជួបបេជុំាមួយគាាមផលូវារ
ដើមេបីពិភកេាពីារវិវឌេឍផេនារសកមមភពណេាំពីាជីពកនុងខេកនលងមកហើយអនកតេួតពិនិតេយគួរបំពេញាាង៉ធវើរួច៉
ចុះហតថលេាកនុងផេនារាស់។ ពួកគេគួរពិភកេាផេនារសមេប់ខេបាាប់របស់ពួកគេ ឬជួបបេជុំដច់ោយឡេក
និងបញជូនវៅអនកនិងរកេាចេាប់ថតចមលងោយខលួនរបស់ពួកគេកនុងខេនីមួយ។ 

អនកតេួតពិនិតេយគួររកេាទុកសុីមីមួយនេផេនារាំងអស់ហើយបញជីនេព័ត៌ានដេលាក់ទងនឹងាជីពនិងារសេវ
ជេវដូចនេះព័ត៌ាននឹងានៅកនលេងមួយនិងាចជួយកមេងជំាន់កេយ។
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ឧាហរណ៍នេផេនារសកមមភពណេាំពីារណេាំាជីពរបស់កេុមបេឹកេាកុារ

 ផេនារសកមមភពណេាំពីាជីពសមេប់ខេធនូ
លរ សកមមភព អនកទទួល

ខុសតេូវ
ៅពេល
ណ?

រួច?
√ ឬ X

1. ៅបណាល័យនិងធវើារាមួយបណារកេសដើមេបីបញាក់ាសាារៈណេាំ
ពីាជីពាំងអស់(បេសិនបើាន)សថិតៅកនលេងមួយនិងាយសេួលរក។

ដាា,លីន,
រំដួល 5 ធនូ

2. វយអតថបទឬសរសេរដេនូវបញជីចេាប់ចមលងមួយនេធនានណេាំពី
ាជីពដេលានកនុងបណាល័យ។ រំដួល 8 ធនូ

3. ជួបាមួយអនកផតល់ារគំទេាំងអស់ដេលានកនុងាារៀន
(អនកបេឹកេាាជីពទីបេឹកេាកុារីLSMCSSCCEFACឬ
សាជិកកេុមបេឹកេាឃំុ...)និងសវេងរកមើលាតើារគំទេអវីខលះដេលពួកគេ
ាចផតល់ៅឱេយសិសេសដេលជួបារលំាកឬអំពីារណេាំាជីព។

សុា,ាាាន,
សំាត 9 ធនូ

4 វយអតថបទឬសរសេរដេនូវលេខទំាក់ទំនងមួយនេអនកផតល់ារគំទេនិង
ារគំទេសំាន់ៗដេលពួកគេផតល់។ សុា,ាាាន 11 ធនូ

5 បេាសៅដងទង់ាតិ៖
• ារៈសំាន់នេារអប់រំដើមេបីទទួលានារារលអមួយ
• សាារៈណេាំពីាជីពដេលានកនុងាារៀន
• អនកដេលាចផតល់ារគំទេដល់ពួកគេកនុងាារៀននិងសេវកមម
សំាន់ៗដេលពួកគេផតល់
• សិសេសាចទំាក់ទំនងសាជិកកេុមបេឹកេាកុារាតើពួកគេចង់
ដឹងានរណដេលាចជួយពួកគេឬពួកគេដឹងានរណដេលចង់
ោះបង់ោលារសិកេា។
• សាជិកកេុមបេឹកេាាំងអស់រៀបាប់ពីឈោះនិងាាក់របស់ពួកគេ
ដើមេបីរំឭកសិសេសាពួកគេានរណ។

រំដួល,សុា

(សាជិកកេុម
បេឹកេាសិសេស
ាំងអស់ដើមេបី
រៀបាប់ពីឈោះ
និងាាក់របស់
ពួកគេ)

14 ធនូ

6. ថតចមលង/ធវើនិងចេកខិតតប័ណណផេសពវផេាយៅាន់សិសេសាាក់ទី៨ាំង
អស់ដើមេបីឱេយពួកគេពិភកេាាមួយឪពុកាោយរបស់ពួកគេ។ៅាាក់ទី៨
ដើមេបីចេកខិតតប័ណណ។

លកខណ,សុខ 18 ធនូ

7. រៀបចំាមួយអនកបេឹកេាាជីពដើមេបីជួបាមួយមេឃំុនិងសនើឱេយពួកគេ
ផេសពវផេាយៅាន់ឪពុកាោយអំពីារៈសំាន់នេារពិភកេាពីាជីព
របស់កូនៗពួកគេកនុងពេលអាគតាមួយពួកគេ។ឱេយពួកគេបិទខិតតប័ណណ
សមេប់សិសេសាាក់ទី៨និងឪពុកាោយសិសេសកនុងារិយល័យឃំុ។

សុា,ាាាន់ 22 ធនូ

8. ពិនិតេយផេនារដើមេបីបញាក់ាវតេូវានបញចប់ាមពេលកំណត់ហើយ
ពិភកេាបញាាាាមួយកេុមបេឹកេាកុារ។ ដាា

9. ជួបបេជុំដើមេបីពិនិតេយផេនារឡើងវិញពិភកេាបញានិងដំោះសេយ
និងធវើផេនារសមេប់សកមមភពខេបាាប់។

ដាា(តេូវចូល
រួមាំងអស់គា) 24 ធនូ

10. បញចូនផេនារាស់ៅាន់អនកបេឹកេាាជីពនិងសរសេរផេនារថមី២ចេាប់
និងឱេយមួយចេាប់ៅាន់អនកបេឹកេាាជីព។ ដាា 26 ធនូ

បំពេញោយ ពិនិតេយោយ

ានដាា - (កេុមបេឹកេាកុារ) ជ័យសុាត ិ- (អនកបេឹកេាាជីព)

បេប់ពួកគេាអនកនឹងធវើារបណតុះបណាលបនថេមទៀតដើមេបីធវើផេនារសកមមភពបនថេមបេហេលា១ឬ២សាោហ៍មុន
ពេលបញចប់វគគបំណិនជីវិតដូចនេះពួកគេដឹងពីរបៀបកនុងារគំទេសិសេសាាក់ទី៨ដេលតេូវារជំនួយបនថេមកនុងារសវេងរក
ាជីពរបស់ពួកគេនិងាចរៀបចំាកលឹបាជីពមួយ។
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      ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក

សរចកតីផតើមៈ រំឭកពីតួនាទី និងទំនួលខុសតរូវ               ១៥ាទី

 ាាគមន៍កេុមបេឹកេាកុារ និងពនេយល់ា អនកចង់រំឭកាមួយពួកគេអំពីទំនួលខុសតេូវរបស់កេុមបេឹកេាកុារកនុង
ារផតល់សកមមភពណេាំពីាជីព។ សួរពួកគេាតើពួកគេាចចងាំពីតួាទី និងទំនួលខុសតេូវរបស់ពួកគេដេរឬ
ទេ។ ឱេយពួកគេឆលើយ ហើយបាាប់មកឱេយពួកគេពិនិតេយមើលកនុងឯការសកមមភពបនថេម៖ តួាទី និងទំនួលខុសតេូវ
ាតើពួកគេឆលើយខុសឬតេូវ។

វគគបណតុះបណាលលើកទី២ាមួយកេុមបេឹកេាកុារ
   ចំនួនមាងបងេៀន - ១៥០ាទី
  ដំណក់ាលតេៀមរៀបចំរបស់គេូ
• រៀបចំពេលវេានិងទីកនលេងសមរមេយដើមេបីជួបបេជុំាមួយកេុមបេឹកេាកុារយាងតិចណស់១ឬ២សាោហ៍
 មុនពេលអនកាប់ផតើមបងេៀនវគគបំណិនជីវិតនេះ-កនុងកំឡុងសាោហ៍ដូចគានឹងមេរៀនបំណិនជីវិតទី៩គឺលអ
  បេសើរបំផុត។
• រៀបចំាាងកំណត់តេារារោលៅ(មើលទំព័រទី៣០មេរៀនទី១០)។ានមេរៀនទី១០ដូចនេះអនកយល់
 ចេាស់ពីរបៀបបេើបេស់ាាងារារោលៅនិងកមេងសំណួរាជីពអាគត។
• រៀបចំផាំងកេដសធំអំពីគំរូនេកមេងសំណួររបស់ឪពុកាោយ

  សាារឧបទេសធនានដេលតេវូារ
• ឯការសកមមភពបនថេម៖តួាទីនិងទំនួលខុសតេូវ
• ឯការទី៤ចេកសិសេស៖កមេងសំណួរាជីពអាគត(រកានកនុងមេរៀនទី១០)
• ាាងកំណត់តេារារោលៅ
• គំរូនេកមេងសំណួររបស់ឪពុកាោយ
• ាាងសកមមភពកលឹបដេលានផតល់ាោបល់
• កេដសាាម ហវឺតនិងសកុត

 វតថុបំណងៈៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសនឹងាចៈ
      -បាាញពីរបៀបកនុងារធវើផេនារផតល់ារគំទេបនថេមសមេប់សិសេសាទិភពកនុងាាក់ទី៨
      -សិកេាពីាររៀបចំផេនារនិងអនុវតតកលឹបសិកេាពីាជីព

ការជួបជាមួយសិសរសអាទិភាព                                   ៤០ាទី

 ពនេយល់ាអនកនឹងបញចប់វគគបំណិនជីវិតារជេើសរីសអាគតរបស់អនកាមួយសិសេសាាក់ទី៨កនុងពេលឆប់ៗនេះ
ដូចនេះហើយសិសេសមួយចំនួនតេូវារជំនួយដើមេបីឱេយពួកគេធវើារសមេចចិតតានតេឹមតេូវៅពេលពួកគេបញចប់ាាក់ទី៩
ឬទី១២។កេុមបេឹកេាសិសេសាចជួយពួកគេោយសវេងរកនូវបញាលំាកៗដេលពួកគេជួបបេទះ។

 ចេកពួកគេនូវឯការចេកសិសេស៤៖ កមេងសំណួរាជីពអាគត និងពនេយល់ា ពួកគេនឹងជួបាមួយសិសេសដេល
ានពិនទុាបាង១៣។ពនេយល់ាសិសេសដេលទទួលានពិនទុ៨ឬាបាងនេះគឺបេឈមាមួយនឹងារោះបង់ោល
ារសិកេាបាាប់ពីាាក់ទី៩។

     បេប់ពួកគេាបាាប់ពីបញចប់មេរៀននេះអនកនឹងផតល់ឱេយពួកគេនូវបញជីឈោះសិសេសាទិភពហើយកេុមបេឹកេាសិសេស
គួររៀបចំពេលវេាជួបាមួយពួកគេដើមេបីសវេងរកមើលពីបញាសំាន់ៗដេលសិសេសាំងោះានជួបបេទះនិងវិធីោះ
សេយបញាាំងនេះរបស់កេុមបេឹកេាកុារ។

-39-



     ចំោះបញាលំាកដេលកេុមបេឹកេាកុារមិនាចោះសេយាន ឬក៏សិសេសមិនចង់ពិភកេាាមួយពួកគេ កេុម
បេឹកេាសិសេសគួរសរសេរនូវបញជីឈោះសិសេស និងធវើកំណត់សាាល់ៅកេបេរឈោះរបស់ពួកគេអំពីបញាសំាន់ៗ ដូចនេះ
អនកាចជួយពួកគេរៀងៗខលួនឬបញជូនពួកគេៅរកអនកសមសេបកនុងាាដេលាចជួយពួកគេាន។

សិសេសភគចេើនៅតេមិនមិនាចធវើារសមេចចិតតានចេាស់ាស់បាាប់ពីបញចប់ាាក់ទី៩។ដូចនេះកេុមបេឹកេា
កុារាចដក់បញជូលសិសេសដេលានពិនទុាបាំងអស់ ាពិសេសអនកដេលានពិនទុ ៨ ឬតិចាងនេះៅកនុងកលឹបាជីព
ដើមេបីបនតសវេងរកបញាាជីពបនថេមទៀត។

កនុងកំឡុងពេលបេជុំផងដេរកេុមបេឹកេាកុារគួរផតល់ឱេយសិសេសនូវបញជីសំណួរឬឱេយពួកគេសរសេរវដើមេបីពិភកេាាមួយ
ឪពុកាោយឬាណពេយាលរបស់ពួកគេ។វានារៈសំាន់ណស់ដេលសិសេសាំងអស់តេូវពេយយមពិភកេាពីអាគត
របស់ពួកគេាមួយមនុសេសាចេើនាមតេាចធវើាននេះរួមបញចូលាំងឪពុកាោយរបស់ពួកគេ។ាពិសេស វានា
រៈសំាន់ណស់សមេប់សិសេសាទិភព ដូចនេះពួកគេាចពេយយមោះសេយបញាលំាកាាដេលពួកគេាន។ ោ
យបេើកមេងសំណួរពីាាជួយសិសេសឱេយលើកបញាាមួយឪពុកាោយរបស់ពួកគេ។

      ឧាហរណ៍នេកមេងសំណួរានបាាញៅាងកេម។ សរសេរវៅលើាោរខៀនដើមេបីឱេយសិសេសកត់តេទុក។
កេុមបេឹកេាសិសេសាចពិភកេាាមួយសិសេសៅកនុងារបេជុំលើកទី១ បេសិនបើពួកគេគិតា ពួកគេតេូវារបនថេមសំណួរ
ថេមទៀត។

 កំណត់ាលបរិចឆេទសមេប់កេុមបេឹកេាកុារដើមេបីជួបាមួយសិសេសាទិភព។កិចចារនេះគួរធវើឡើង៤ឬ៥ថងេបាា
ប់ពីមេរៀនបំណិនជីវិតចុងកេយ(មេរៀនទី១០)។ 

គំរូកមេងសំណួរសមេប់ឪពុកាោយ

  ឈោះសិសេស:........................................................... ាាក់ទ:ី ៨
ឈោះឪពុកាោយ:................................................................... 

      ១. តើមុខវិាាអវីខលះដេលកូនរបស់អនកចូលចិតតរៀនៅាា?
      ២. តើមុខវិាាណខលះដេលពួកគេរៀនពូកេ?
      ៣. តើាជីពអវីដេលអនកគិតាកូនរបស់អនកគួរធវើ?
      ៤. តើកូនរបស់អនកយល់យាងណអំពីគំនិតាជីពនេះ?
      ៥. តើមុខរបររបស់អនកាអវី?
      ៦. តើកូនរបស់អនកចង់បនតារសិកេាបាាប់ពីបញចប់ាាក់ទី៩ដេរឬទេ?
      ៧. តើអនកនឹងអនុញាតឱេយកូនរបស់អនកបនតារសិកេាបាាប់ពីបញចប់ាាក់ទី៩ដេរឬទេ?
  បេសិនបើ“ទេ” តើផលលំាកអវីខលះដេលអនកជួបបេទះកនុងារអនុញាតឱេយកូនរបស់អនកបនតារ
សិកេា?
      ៨. តើអនកចង់ទទួលានព័ត៌ានអំពីារសិកេាបនតទៀតាជីពនិងជំនួយដេលានៅាា 
 ដេរឬទេ?
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ការងារគោលដៅ                                                                          ២៥ាទី

 បាាញកេុមបេឹកេាកុារនូវាាងកំណត់តេារារោលៅ។ពនេយល់ាសិសេសាាក់ទី៨ាចេើននឹងបំពេញាាង
នេះកនុងកំឡុងពេលនេមេរៀនចុងកេយ បុ៉នតេវាចនឹងានភពលំាកខលះសមេប់សិសេសាទិភពមួយចំនួនដើមេបី
បំពេញាាងនេះ។ពនេយល់ពីរបៀបកនុងារបំពេញវ។

 សួរកេុមបេឹកេាកុារាតើពួកគេដឹងាធនានអវីខលះដេលានកនុងាារៀន ហើយាចជួយពួកគេឱេយយល់ាតើ
ារារមួយណតេូវនឹងមុខវិាាណ?

     ចមលើយដេលាចាន៖ាាងផគូរផគូងារារៅនឹងមុខវិាាដេលបងកើតឡើងោយសិសេសាាក់ទី៨កនុងមេរៀនទី៦នេ
មេរៀនបំណិនជីវិតបេហេលាធនានដ៏លអបំផុតមួយ។កិចចសាាសករណីសិកេាក៏ាចជួយានដេរ។
បេសិនបើាំាច់បាាញធនានាំងោះៅាន់កេុមបេឹកេាសិសេសដូចនេះពួកគេយល់ចេាស់ាពួកវាអវី។

 សួរសាជិកកេុមបេឹកេាកុារ តើពួកគេតេូវធវើសកមមភពអវីខលះ ាមួយសិសេសាទិភពដើមេបីឱេយដំណើរារបេជុំាន
ោគជ័យ?

     ចមលើយគួររួមាន៖ រៀបចំរបៀបវរៈចេាស់ាស់។ ដឹងានរណទទួលខុសតេូវធវើសកមមភពអវី បញាក់ា
ធនានាាតេូវានរៀបចំទុកដក់សមរមេយដឹងានរណនឹងាបេានហើយនរណនឹងធវើាអនកកត់តេកនុងអងគបេជុំ។
តេូវចងាំកនុងារបេប់អនកចូលរួមាំងអស់ឱេយដឹងពីទីកនលេងដេលកិចចបេជុំនឹងបេរពធ និងពេលវេាដេលនឹងាប់ផតើម។
ពេយយមោរពពេលវេាដេលានកំណត់។

 ឱេយសិសេសចំណយពេល១០ឬ១៥ាទីដើមេបីរៀបចំរបៀវវរៈសមេប់កិចចបេជុំលើកដំបូងាមួយសិសេសាទិភព។
ៅពេលពួកគេានបញចប់ពិនិតេយមើលរបៀបវរៈរបស់ពួកគេនិងធវើារសមេបសមេួលកនុងារកេតមេូវដេលអនកាច
ានដើមេបីកេលមអ។ទមេង់របៀបវរៈដេលសនើតេូវានបាាញាងកេម។

របៀបវរៈគំរូសមេប់កិចចបេជុំលើកដំបូងសមេប់សាជិកកេុមបេឹកេាសិសេសាមួយសិសេសាទិភពាាក់ទី៨។

របៀបវរៈកនុងារបេជុំាមួយសិសេសាទិភព
 ថងេ____ ខេ___________ ឆា_ំ_______       មាងាប់ផតើម:_____មាងបញចប់:______

   បេាន__________________        ឈោះអនកកត់តេ________________

      ១.សេចកតីណេាំនិងារពិនិតេយវតតានរបស់សិាាាមាំងអស់(៥ាទី-ដាា)
      ២.ោលបំណងនេារបេជុ ំ(៥ាទ ី- ដាា)
      ៣.ារពិភកេាកេុមតូចអំពីភពលំាកដេលសិសេសានជួបកនុងារសមេចពីអាគតរបស់ពួកគេ 
(២០ាទី-ដាាាាានរំដួលលីនសុា)
      ៤.សេចកតីពនេយល់ពីកមេងសំណួររបស់ឪពុកាោយដេលតេូវបំពេញមុនពេលារបេជុំកលឹប(១០ាទី-
 រំដួល)
      ៥.ោលបំណងនេកលឹបារារ (១០ាទី-ដាានិងសុា)

      ៦.បិទារបេជុំនិងកំណត់ាលបរិចឆេទសមេប់ធវើកលឹបាជីពកនុងពេលអាគត(១០ាទី)

ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក       ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក
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ការធវើផរនការកលឹបអាជីព និងសកមមភាពពីអាជីព              ៧០ាទី
  ៅពេលកេុមបេឹកេាសិសេសជួបាមួយសិសេសាទិភពាាក់ទី៨ ពួកគេគួរអញជើញឱេយចូលរួមកនុងកលឹបាជីព។ ោ

លបំណងរបស់កលឹបនេះគឺផតល់ឱាសបនថេមទៀតដល់សិសេសាំងអស់ោះ កនុងារនិយយពីភពលំាកដេលពួកគេ
ជួបបេទះ ពេមាំងឱេយពួកគេរៀបចំសកមមភពបនថេមដើមេបីសិសេសាា ឪពុកាោយ និងសហគមន៍មូលដានាំងអ
ស់ចូលរួមកនុងារជួយគំទេសិសេសឱេយគិតអំពីឱាសអាគតរបស់ពួកគេកនុងារសិកេា ារបណតុះបណាល និងាចុង
កេយគឺាជីពរបស់ពួកគេ។

 ពនេយល់ៅាន់សាជិកកេុមបេឹកេាកុារា ពួកគេគួរៅតេានកិចចបេជុំបេាំខេាក់ទងនឹងារណេាំពីាជីព
ដើមេបីធវើផេនារសកមមភព និងលើកពីបញាាា បុ៉នតេៅពេលពួកគេាប់ផតើមដំណើរារកលឹបណេាំពីាជីព ផេន
ារសកមមភពភគចេើននឹងតេូវធវើឡើងកនុងកលឹបាជីព។ ពួកគេាចបេើទមេង់ដូចគានឹងទមេង់ដេលពួកគេបេើកនុងារ
បេជុំបេាំខេ។កលឹបាចធវើានកនុងមួយសាោហ៍មតង។

 សួរសាជិកកេុមបេឹកេាកុារ “១. តើសកមមភពណខលះដេលអនកាចធវើានកនុងកលឹបណេាំពីាជីពដើមេបីជួយ
សិសេសាទិភពឱេយគិតអំពីអាគតរបស់ពួកគេ? ២. តើអនកាចធវើឱេយឪពុកាោយ និងសហគមន៍ចូលរួមកនុងារសិកេា
បនថេមទៀតអំពីជមេើសសិកេានិងារបណតុះបណាលសមេប់ពេលអាគតោយរបៀណដើមេបីឱេយពួកគេាចពិភកេា
បនថេមទៀតាមួយសិសេសរបស់ពួកគេ?៣.តើអនកាចបាាញពីលទធផលនេារសេវជេវរបស់សិសេសាាក់ទី៨ៅាន់
សិសេសាំងអស់កនុងាានិងសហគមន៍ានដេរឬទេ?”

ទុកពេល២០ាទីឱេយសាជិកកេុមបេឹកេាសិសេសដើមេបីពិភកេាកនុងកេុម។ ៅពេលពួកគេបញចប់ ឱេយកេុមមួយឡើងចេក
រំលេកចមលើយរបស់ពួកគេបាាប់មកឱេយកេុមដទេទៀតបនថេមចមលើយ។ទនទឹមនឹងោះក៏ចេករំលេកចមលើយបនថេមទៀតពី
កនុងាាងសកមមភពកលឹបដេលានសនើាងកេម។

 ពនេយល់ា ពួកគេាចធវើសកមមភពដូចគាាមួយនឹងសិសេសាទិភពដើមេបីទទួលានគំនិតរបស់ពួកគេកនុងកំឡុង
ពេលបេជុំកលឹប។ បាាប់មក ពួកគេាចាត់ាទិភពាតើសកមមភពណមួយដេលពួកគេធវើកនុងសាោហ៍នីមួយៗ។ វ
នឹងានភពលអបេសើរកនុងាររៀបចំសាារៈដើមេបីដក់បាាញកនុងាាៅចុងឆាំសិកេា និងអញជើញឪពុកាោយ និង
សហគមន៍ឱេយមកទសេសា។ នេះាចាផនេកមួយនេពេឹតតិារណ៍ទីផេាគំរូ ាាធវើពេឹតតិារណ៍ ឬពេឹតតិារណ៍ាជីព
ពិសេសដេលានារអញជើញបេាជនកនុងមូលដានមកនិយយៅាន់សិសេសអំពីារាររបស់ពួកគេ ឬសិសេសធវើារ
សមតេងតួោយផអេកាមករណីសិកេារបស់ពួកគេ។

 បេប់សាជិកកេុមបេឹកេាកុារឱេយធវើារាដេគូដើមេបីពេយយមបំពេញាាងារារោលៅគមេូរាមគំនិតផាល់
ខលួនរបស់ពួកគេអំពីអាគត។

     ៅពេលពួកគេបញចប់ ពួកគេគួរបេៀបធៀបចមលើយេាមួយដេគូដទេទៀត។ ដើរតេួតពិនិតេយោយយក
ចិតតទុកដក់ និងជួយពួកគេកនុងារពិភកេា និង កេកំហុសរបស់ពួកគេ។ ឱេយកេុមបេឹកេាកុារយកទមេង់កំណត់តេ
ារារោលៅចេញមក និងបំពេញវបាាប់ពីវគគបណតុះបណាលោយបេើគំនិតារារផាល់ខលួនរបស់ពួកគេ ដូចនេះ
ពួកគេាចបេើវាឯការោងដើមេបីជួយសិសេសាទិភពៅពេលកេយ។
     បេប់កេុមបេឹកេាាបាាប់ពីមេរៀនបំណិនជីវិតចុងកេយអនកនឹងផតល់ឱេយពួកគេនូវទមេង់ារារោលៅដេលាន
បំពេញរួចហើយអនកនឹងបំពេញាមួយសិសេសាាក់ទី៨។
កេុមបេឹកេាកុារនឹងធវើារកនុងកំឡុងពេលកិចចបេជុំកលឹបមួយរបស់ពួកគេ ាមួយសិសេសាទិភពដេលមិនាចបំពេញ
ាាងាំងអស់នេះាន-ពួកគេតេូវរង់ាំរហូតដល់ពួកគេា នធវើកិចចបេជុំកលឹបយាងតិចណស់៣ឬ៤ដងមុនពេលពួក
គេពេយយមជួយសិសេសាទិភពកនុងារបំពេញាាងដេលពួកគេទុកៅទំនេរ។សិសេសខលះបេហេលាតេូវារពេលវេា
យូរាងនេះដូចនេះសមេប់សិសេសាំងអស់នេះាចរង់ាំរហូតដល់ពួកគេានារមមណ៍ាពួកគេាចធវើវានបុ៉នតេវតេូវ
ានបំពេញយាងយូរបំផុតតេឹមខេមិថុា។
     ឱេយសាជិកកេុមបេឹកេាកុារាាក់ទទួលខុសតេូវបញជីារារោលៅ និងចងាំកនុងារាមដនាមួយសិសេស
ាទិភពាំងអស់ដើមេបីបំពេញទមេង់ោលៅ។ៅពេលបញចប់ពួកគេគួរឱេយវមកអនកវិញ។

ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក       ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក
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 ឱេយសិសេសបងកើតារបៀបវរៈសមេប់ារបេជុំកលឹបាលើកដំបូងដេលពួកគេនឹងបេរពធធវើ។

១៥ឬ២០ាទកីេយពិនិតេយមើលរបៀបវរៈនិងជួយបនថេមឬសនើធវើារផាស់បតូរបេសិនបើាំាច់។របៀបវរៈដេល
ានសនើគឺានដូចាងកេម៖

      

បេប់កេុមបេឹកេាកុារា នេះគឺាារណតុះបណាលចុងកេយដេលអនកធវើឡើងាមួយពួកគេ បុ៉នតេអនកនឹងបនតតេួតពិនិតេយ
មើលផេនាររបស់ពួកគេហើយបេសិនបើាំាច់ តេូវជួបបេជុំាាក់ទល់ាាក់ាមួយសិសេសាទិភពដេលពួកគេណេាំមក
ដើមេបីទទួលយការគំទេបនថេមពីអនកបេឹកេាាជីព។

របៀបវរៈសមេប់កលឹបណេាំពីាជីព
 ថងេ____ ខេ___________ ឆា_ំ_______       មាងាប់ផតើម:_____មាងបញចប់:______

   បេាន__________________        ឈោះអនកកត់តេ________________

      ១.សេចកតីណេាំនិងារពិនិតេយវតតានរបស់សិាាាមាំងអស់(៥ាទី-ដាា)
      ២.ពិភកេាកនុងកេុមតូចអំពីលទធផលនេកមេងសំណួររបស់ឪពុកាោយហើយបេសិនាតេូវធវើ
សកមមភពផេសេងៗដើមេបីជួយោះសេយបញានេះតេូវលើកឡើង (២០ាទ ី- ដាាាាាន់រំដួល
លីនសុា)

      ៣.ពិភកេាកនុងកេុមតូចអំពីសកមមភពអវីខលះដេលកលឹបាជីពាចធវើាន(២០ាទី-ដាាាាានរំដួល
លីនសុា)
      ៤.សមេចាតើសកមមភពណមួយដេលគួរតេូវានអនុវតតកនុងកិចចបេជុំកលឹបលើកកេយនិងធវើ 
 ផេនារសកមមភពដេលតេូវធវើមុនពេលកិចចបេជុំលើកកេយ(១៥ាទី-ដាានិងសុា)
      ៥.បិទារបេជុំនិងកំណត់ាលបរិចឆេទសមេប់ធវើកលឹបាជីពកនុងពេលអាគត(១០ាទី-ដាា)

 ឧាហរណ៍នេសកមមភពកលឹប

កនុងកិចចបេជុំកលឹប
        -រៀបចំារដក់ាំងកនុងបណាល័យឬសមេប់ពេឹតតិារណ៍
        -ធវើាផាំងរូបភពនេព័ត៌ានសំាន់ដូចាឱាសសិកេានិងបណតុះបណាលកនុងតំបន់
        -សរសេរអតថបទសមេប់ពេឹតតិបតេាាបេសិនបើាន
        -បងកើតលេបេងកំានតបេបអប់រំអំពីាជីព
        -បងកើតឬបេើបេស់សនលឹកប័ណណអំពីារារដើមេបីបងកើតាលេបេងាាគមន៍ឱេយកក់ៅោ
        -អញជើញអតីតសិសេសពីាារបស់អនកដើមេបីធវើបទបាាញពីអវីដេលអនកកំពុងធវើឥឡូវនេះ
        -បងកើតាារសមតេងអំពីាជីព
        -សេវជេវជមេើសាជីពបនថេមទៀតដេលាក់ទងនឹងមុខវិាាដេលសិសេសចូលចិតត
        -ពិភកេាជមេើសាជីពផអេកាមមុខវិាាបំណិនជីវិតដេលសិសេសចូលចិតត

ពេឹតតិារណ៍ពិសេស
        -ធវើារដក់បាាញដេលគួរឱេយាប់ារមមណ៍អំពីករណីសិកេាដេលាផនេកមួយនេពេឹតតិារណ៍បញចប់ឆាំសិកេាដូចាារ
 ធវើាផេារគំរូឬពេឹតតិារណ៍ាាដទេទៀត
       -បងកើតាពេឹតតិារណ៍ាជីពពិសេស...អញជើញអតីតសិសេសឬឪពុកាោយដើមេបីនិយយអំពីារាររបស់ពួកគេបងកើតា
ារសមតេងតួដក់ាំងបាាញលេបេងកំានត...អញជើញអនកផតល់ារអប់រំឬារបណតុះបណាលកនុងតំបន់។ល។

ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក       ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក

-43-



ារជរើសរើសអាគតរបស់អនក

ធនានបណាល័យដេលាារណេាំ
ធនានសៀវៅបំណិនជីវិត‘ពិភពារារ’

       -សៀវៅបំណិនជីវិត ‘ពិភពារារ’
       -ផាំងរូបភពដេលានាមួយសៀវៅបំណិនជីវិត “ពិភពារារ” 
       -ទមេង់គំរូនេជីវបេវតតិសងខេប(ពីកនុងសៀវៅពិភពារារ)
       -ទមេង់គំរូនេសំបុតេបាាញចំណប់ារមមណ៍(ពីកនុងសៀវៅពិភពារារ)

ធនានពីកនុងសៀវៅនេះ
       -គំរូខិតតប័ណណសមេប់សិសេសាាក់ទី៨ដើមេបីបេើកនុងារពិភកេាាមួយឪពុកាោយរបស់ពួកគេ
       -បញជីនេវិទេយាានអប់រំាន់ខពស់សំាន់ៗ

សាារៈដេលផអេកលើារសេវជេវបំណិនជីវិតរបស់សិសេសាាក់ទី៨
       -ផាំងរូបភពឬាាងអំពីារារដេលានកនុងតំបន់កនុងខេតតនិងកនុងបេទេសកមពុា(ោយារបេើបេស់ារ
សេវជេវរបស់សិសេសាាក់ទី៨)
       -ផេនទីឱាសារារកនុងតំបន់(និងារបណតុះបណាល)(បេើារសេវជេវាាក់ទី៨)
       -ករណីសិកេាអំពីអនកដេលធវើារកនុងសហគមន៍មូលដាន(បេើារសេវជេវាាក់ទី៨)
       -ព័ត៌ានអំពីទីកនលេងដេលតេូវសេវជេវអំពីឱាសារារ(បងកើតឡើងោយកលឹបាជីព)
       -វចានុកេមាជីព(បងកើតឡើងោយសុីាា)-ឬក៏សេដៀងគានេះ
       -សនលឹកប័ណណអំពីមុខរបរ

ឪពុកាោយនិងសហគមន៍ចូលរួមបនថេមទៀតកនុងសកមមភពាជីព
       -អញជើញឪពុកាោយចូលរួមកនុងពេឹតតិារណ៍-មើលពេឹតតិារណ៍ពិសេសាងលើ
       -សួរមេឃំុរបស់អនកាតើអនកាចបិទកំណត់សាាល់ឬផាំងរូបភពៅលើាោរបិទបេាសព័ត៌ានរបស់ពួកគេ-សួរ
អនកបេឹកេាាជីពឬាយកាាាតើពួកគេនឹងាចមកាមួយអនក។ផាស់បតូរកំណត់សាាល់ាទៀងាត់។
       -បងកើតាផាំងរូបភពឬកំណត់សាាល់ដេលគួរឱេយាក់ាញអំពីារៈសំាន់នេារអប់រំដើមេបីឱេយានអាគតលអនិង
បងកើតឱាសាជីព-បេើរូបភពឱេយានចេើនដូចនេះវគួរឱេយាប់ារមមណ៍សមេប់សាជិកសហគមន៍ដេលមិន 
ាចានានលអ។
       -បងកើតាផាំងរូបភពនេាជីពផេសេងៗដើមេបីបិទកនុងារិយល័យឃំុ។
       -សនើឱេយមេឃំុផេសពវផេាយអំពីារៈសំាន់របស់ារអប់រំសមេប់ាជីពាពេលអាគត
       -បងកើតនិងបិទផាំងរូបភពសេដៀងគាៅាោរបិទបេាសព័ត៌ានកនុងាារៀនរបស់អនកដូចនេះឪពុកាោយាច
មើលឃើញពួកវ។

ារផេសពវផេាយព័ត៌ានានបេោជន៍
       -សួរអនកបេឹកេាាជីពរបស់អនកនិងាយកាាតើពួកគេាចធវើកិចចបេជុំកនុងកមេងាាាាក់សេុកឬាាក់ខេតត
ានដេរឬទេបេសិនបើាចដើមេបីចេករំលេកនិងបេមូលករណីសិកេាលអឬព័ត៌ានលមអិតនេឱាសសិកេានិងារ
បណតុះបណាលដើមេបីចេករំលេកៅាន់ាារៀន។ជេើសរីសព័ត៌ានដេលលអបំផុតរបស់អនកដើមេបីចេករំលេក។
       -សនើឱេយាយកាារបស់អនកសួរមនតេីអប់រំសេុកនិងមនតេីអប់រំខេតតាតើពួកគេាចជួយកនុងារបេមូលព័ត៌ានអំពី 
ឱាសសិកេាកនុងខេតតនិងយកពួកវមកទុកកនុងបណាល័យរបស់ាារៀន។

ៅានអវីផេសេងៗាចេើនទៀតដេលអនកាចធវើាន....
ធវើារពិភកេាាញឹកាប់ហើយអនកនឹងរកានគំនិតថមីៗ!
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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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