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  ារមភកា

 វិស័យអប់រំាវិស័យគនលឹះមួយ រួមចំណេកយាងសំាន់កនុងារអភិវឌេឍសងគម និងសេដឋកិចចពិសេសារអភិវឌេឍ

ធនានមនុសេស។ោយសងគមាតុយើងានារអភិវឌេឍលើគេប់វិស័យារអប់រំក៏តេូវានយកចិតតទុកាក់យាងាាំង

ដើមេបីបណតះុបណាលធនានមនុសេសបេកបោយគុណភពនិងានជំាញខពស់សមេប់បំពេញលើគេប់លកខខណឌារារ។

 ដើមេបីឆលើយតបនឹងតមេូវាររីកចមេើននេទីផេារសេរីរបស់សងគមាតុកេសួងអប់រំយុវជននិងកីាានបងកើតោល

នោាយសមេប់អភិវឌេឍន៍កមមវិធីចំណេះទូៅនិងោលនោាយអប់រំបំណិនជីវិតសមេប់អនុវតតន៍ៅាមាា

រៀនចំណេះទូៅ។

កមមវិធីបំណិនជីវិតៅាមមូលាានគឺាសនូលនេារបងកើនគុណភពនិងបេសិទធិភពកនុងវិស័យអប់រំដេលនឹងផតល់

ឲេយសិសេសនូវចំណេះដឹងមូលាានយាងជេជេះ និងពងេឹងជំាញផេសេងៗដេលានារៈសំាន់សមេប់ារសេូបយក

បទពិោធន៍លអៗកនុងារពងេឹងចំណេះដឹងនិងបំណិនាំាច់ដើមេបីបមេើជីវភពរស់ៅបេាំថងេ។

 ចំនួនអនកញៀនគេឿងញៀនាចេើនានកើនឡើងោយាាន់បេាណៅានចំនួន៦០០,០០០ាក់ៅកនុង

ឆាំ២០០៦ ដេលាចំនួនមួយបាាញឱេយឃើញ នូវារកើនឡើងដេលមិនាាប់ានៅដើមទសវតេសឆាំ១៩៩០ រហូត

មកដល់បចចុបេបនន។ តមេូវារាំាច់បាាន់មួយ តេូវបេប់ដល់កមេងជំទង់ៗ អំពីគេះថាក់ និងផលប៉ះាល់នេារបេើ

បេស់គេឿងញៀន។ ោលបំណងនេឯការនេះ គឺចង់ផតល់ព័ត៌ានដល់ពួកគេ សតអំីពីភិនភគនេគេឿងញៀនាចេើន

ដេលានបេាបេយិភពបំផុតៅកនុងបេទេសកមពុាក៏ដូចាផតល់នូវចំណេះដឹងសតីអំពីផលប៉ះាល់រយៈពេលយូរនិង

រយៈពេលខលីនេារបេើបេស់គេឿងញៀន ចំោះជីវិតរស់ៅផាល់របស់ពួកគេនិងារជះឥទិធពលមកលើកេុមគេួារនិង

មិតតភកតិ។
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១. វតថុបំណងរួម

បំណិនជីវិតគឺាបំណិនបញាបុគគលិកលកខណៈអនតរបុគគលនិងវិាាជីវៈដេលាចជួយដល់ារធវើារសមេចចិតត
ារធវើទំាក់ទំនងបេកបោយបេសិទធភពោយាចោះសេយនិងគេប់គេងខលួនឯងាន។ហើយបំណិនទំងនេះ
រួមចំណេកកនុងារលើកសទួយសុខុាលភពនិងជីវិតបេកបោយផលិតភពដើមេបីោះសេយបញាជីវិតបេាំថងេាន
យាងោគជ័យ។
ោលបំណងទូៅនេឯការនេះគឺផតល់ឱេយសិសេសនូវចំណេះដឹងនិងជំាញដើមេបីានជំហរសមហេតុផលចំោះ
គេឿងញៀនោយាចធវើារវិភគានបេសិទធភពលើគេះថាក់នេារបេើបេស់គេឿងញៀន។ចំោះចំណុចទំ
ងនេះនឹងតេូវានសិកេាាមរយៈ៖

       ារធវើបទបាាញនូវចំណេះដឹងរបស់សិសេសសតីអំពីគេឿងញៀនដល់គាៅវិញៅមកនិងសហគមន៍
       ារវិភគាានារទំងាយដេលាចាំឱេយានាររួមចំណេកដល់ារបេើបេស់គេឿងញៀន
       ារកំណត់ាននូវផលប៉ះាល់អវិជជាននេារបេើបេស់គេឿងញៀនដល់ារាងគាយចិតតនិងទំាក់
ទំនងសងគម។

២. ការតរៀមលកខណៈមុនពរលបងរៀន
មូ៉ឌុលនេះចេកចេញាចេើនផនេកផេសេងៗគាហើយានោលបំណងខុសៗគា។ារតេៀមលកខណៈមុនពេល
បងេៀនសិសេសាដំណក់ាលតេៀមរបស់គេូ។ព័ត៌ានទក់ទងនឹងារបងេៀននិងរៀនពិសេសមេរៀនតេូវាន
គេូតេៀមទុកាមុន។

 សាារឧបទេស
  នេះាចផតល់នូវារសងេខបគំនិតដេលសតីអំពីសាារៈាំាច់មួយចំនួន។ភគចេើនរបស់របរ  ទំងអស់ោះគឺ

ាសាារៈមូលាានដេលានដូចា បិ៊ក ឬកេាស។ សាារៈដទេៗទៀតដេលានៅកនុងមេរៀននេះ នឹងតេូវផតល់ជូន
ាមរយៈឯការសមេប់សិសេសតេូវានភាប់មកាមួយៅកនុងមូ៉ឌុលនេះ។ពេលខលះវានារាន់គាផងដេរ។  

  

  វតតុបំណង
     ផដល់នូវឃាបញាក់នូវអវីនឹងតេូវសមេចាន និងវយតមលេៅាងចុងមេរៀន ។ ឃាទំងនេះទក់ទងនឹងោល

ៅរួមរបស់បំណិនជីវិត ដេលានកំណត់ៅកនងុោលារណ៍ណេាំបំណិនជីវិតៅមធេយមសិកេាបឋមភូមិ ពេមទំង
កំណត់ៅកនុងបំណិនមូលាានារសិកេាជំនួញបំណិនសេដឋកិចចនិងបំណិនាជីពាយៗ។

    សញាសាាល់សមេប់សកមមភពនីមួយៗ
ាងកេមនេះាសញាសាាល់សកមមភពាយៗដើមេបីឱេយគេូអនុវតតានោគជ័យកនុងារបងេៀននិងរៀន។

           ធវើសកមមាព ៖គេូាំាច់តេូវធវើសកមមភពផាល់ខលួន
          សរសេរ ៖អវីមួយដេលាំាច់តេូវធើវារសរសេរដេលភគចេើនគឺសរសេរៅលើាារខៀន
            សួរ ៖ានសំណួរសំាន់ៗមួយចំនួនដេលាចតេូវសួរៅាន់សិសេស
          ពនេយល់ ៖ពនេយល់ឬក៏បេប់នូវព័ត៌ានសំាន់ៗៅាន់សិសេសៅកនុងថាក់។
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        លំនាំបងរៀន
    មេរៀននីមួយៗចេកា ៣ផនេក។ ផនេកទី១ គឺាសេចកតផីតើមដេលយើងពេាយមផេារភាប់ៅនឹងចំណេះដឹង ដេល
សិសេសានសេប់ ឬរំលឹកៅមេរៀនាស់។ ផនេកទី២ យើងនឹងបងេៀនសកមមភពសំាន់ៗ ោយផអេកលើវិធីាសេត
បងេៀនបេបារារគមេង(ចុះសេវជេវ បេមូលព័ត៌ាន សាាស ចងកេងឯការ បទបាាញ...។) និងយុទធវិធី
បងេៀនផេសេងៗទៀត។ផនេកទី៣ាផនេកបញចប់យើងាចាាានថាល់លទធផលនេារសិកេារបស់យើង គឺានឆលង
ាត់នូវយុទធវិធីខុសៗគាាចេើន។

៣. ខលឹមសារសងខរប
 មេរៀនសងខេបតេូវានផតល់ជូនឱេយគេូកនុងផនេកនេះ ដើមេបីាទុនខលះកនុងារបងេៀន ហើយក៏ាសញាណមួយាក់

ាក់បញាក់ពីទំាក់ទំនងនិងារៈសំាន់រវងមេរៀននីមួយៗ។
 ាងកេមនេះគឺាសេចកតីសងខេបរួមទំង១០មេរៀនដេលានៅកនុងមូ៉ឌុលបំណិនជីវិតនេះ៖

ចំណងជើងមេរៀន ពេលវេា ខលឹមារសងខប ទំព័រ
១.តើអនកដឹងអីវខលះ? ២មាង ៅកនុងសាាហ៍នេះយើងនឹងសិកេាអំពីគេឿងញៀន

ដេលានបេាបេិយភពបំផុតៅកនុងបេទេសកមពុា
និងអំពីផលប៉ះាល់រយៈពេលវេងនិងរយៈពេលខលីរបស់វ។

១

២.ារញៀន ២មាង យើងនឹងសិកេាអំពីនិយមន័យនេាកេយថញៀននិង
ឥទធិពលថាំញៀនទំងនេះផតល់ផលប៉ះាល់ផនេកផលូវចិតត
និងផលូវាយ។ទំងនេះាសេចកតីសងខេបមួយដេលសតីអំពី
គេះថាក់ខុសៗគាាចេើននិងផលប៉ះាល់របស់វមក
លើសងគម។

១៧

៣.ផលប៉ះាល់គេឿងញៀន ២មាង ចំោះហេតុផលសំាន់សមេប់ារបេើបេស់គេឿងញៀន
គឺតេូវបេមូលានាមរយៈារពិភកេាគានិងារបងកើត
នូវគំនិត។យើងទំងអស់គានឹងពិភកេាពីកាាទំងាយ
ដេលាចទប់ាាត់ារបេើបេស់គេឿងញៀន។ាន
ជមេើសាចេើនដេលគេប់គាាចជេើសរីសយកនឹងតេូវ
ានបាាញាមរយៈករណីសិកេា។

២១

៤.លទធផល ២មាង ចំណេះដឹងាមញតេវូានបេមូលផតុំហើយនឹងាប់ផតើម
បាាញៅាន់អនកដទេបេកបៅោយារចនេបេឌិត។
នេះានន័យថយើងតេវូធវើារសងខេបនិងចេករំលេកឱេយ
គានូវគំនិតចនេបេឌិតៅពេលបងកើតលេបេង"រូ៉កបូ៊ន"។

២៥

៥.គេឿងញៀន ២មាង ាមរយៈារធវើបទបាាញៅាន់សិសេសដទេទៀតនិងារ
លេងលេបេងដូចនេះយើងទំងអស់គានឹងបាាញពីខលឹមារ
ដេលយើងានរៀន។ចំោះារបំពេញលើសនលឹកវយតមលេ
យើងាចកំណត់ាននូវជំហរថមីរបស់យើងចំោះារបេើ
បេស់គេឿងញៀន។

៣១
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៤.  ការវាយតមលរ
 ារវយតមលេាន២ផនេកសំាន់ៗ។មួយផនេកាារវយតមលេៅចុងបញចប់នេមូ៉ឌុលនីមួយៗនិងាវិញាា
សរសេរដេលយើងតេូវបញចូលៅផនេកាងចុងមូ៉ឌុល។ផនេកមួយទៀតាារវយតមលេៅលើឥរិយបថសិសេសោយ
គេូាអនកសងកេតផាល់រៀងាល់ថងេហើយាក់ពិនទុ។វិធីវយតមលេទំងពីរចំណុចនេះានារៈសំាន់កនុងារវស់ចំ
ណេះដឹងនិងឥរិយបថរបស់សិសេសាាក់ៗ។ចំោះារវយតមលេសិសេសនេះយើងគិតពិនទុ៥០សមើៅនឹងមុខវិាាមួយ
ចំនួនផងដេរគឺយើងឱេយពិនទុ៣៥ៅលើឥរិយបថនិងពិនទុ១៥ៅលើវិញាាសរសេរ។  
ៅាមមេរៀននីមួយៗគេទុូកពេលឱេយសិសេសពិភកេាកេមុតូចឱេយានចេើននេចំណុចសំាន់ៗៅាក់កណាលមេ
រៀននីមួយៗ។កំឡុងពេលសិសេសពិភកេាកេមុតូចាពេលវេាដេលគេាូចសងតេតឥរិយបថសិសេសកនងុារាក់ពិនទ។ុ
ាារលអគេគួូរាក់ពិនទឥុរិយបងសិសេសាប់ពីមេរៀនទី៦តៅ។
      
 ៥. ឯកសារបនថរម
ផនេកនេះផតល់នូវព័ត៌ានរួមសមេប់គេូបេើបេស់រួមទំងផាំងរូបភពសមេប់គេូបេើបេស់ៅកនុងមេរៀននេះ។ 
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   ារទប់សាត់ារបរើបរស់គរឿងញៀន

ចំណងជើងមររៀនទី ១ៈ តើអនកដឹងអវីខលះ?                                                                 ២០  ាទី
សរចកតីផតើម                                                                   

ៅកនុងមាងនេះយើងនឹងធវើារសិកេាអំពីគេឿងញៀន។មុនពេលាប់ផតើមសិកេាខញុំចង់ឱេយអនកទំងអស់គាគិត
អំពីបញាចំនួនពីរដេលអនកចង់រៀនអំពីគេឿងញៀន។ ចូរសរសេរនូវចំណុចវទំងពីរោះៅកនុងសៀវៅរបស់អនក
ហើយយើងនឹងតេឡប់មកនិយយពីវៅពេលកេយ។

គូររូបរុកខាតុមួយៅលើាារខៀនោយគូរតេឬសនិងមេកមួយចំនួនបុ៉នតេ
កុំទន់គូរសលឹក។អនកាចគូរៅលើកេាសធំមួយដូចនេះវាចាាយៅាសាារៈ
រំលឹកចំណេះដឹងរបស់សិសេសានារៀងរហូត។

  ចំោះសលឹករុកខាតុមួយនេះ គឺាកញាដេលាចៅមេាាងទៀតថ
ាណបី៊ស(Cannabus) ឬ ាារីហូ៊ណ(Marifouna)។ វាគេឿងញៀនដេល
ានឈោះលេបីលេាញមួយផងដេរ។យើងនឹងគូរសលឹកមួយចំនួនៅលើវ។ាដំបូ
ងខញុំចង់ឱេយអនកទំងអស់គាគិតអំពីាកេយសំាន់ៗដេលទក់ទងគេឿងញៀន។
បាាប់មកឱេយពួកគសរសេរាកេយទំងោះៅលើសលឹកឈើពណ៌បេតងោះ។

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 ឯការសមេប់សិសេស១.១១.២និង១.៣
 កេាសពណ៌បេតងសមេប់ាត់ធវើាសលឹកឈើ
 កេាសធំទុកសមេប់សរសេរនិយមន័យរបស់គេឿងញៀន
 កេាសសអិតឬកេាសតូច

 វតថុបំណងៈ
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសទំងអស់ាចៈ

-បេប់ឈោះគេឿងញៀនដេលានពេញនិយមបំផុតៅកនុងបេទេសកមពុា
-កំណត់ានពីារៈសំាន់នេផលប៉ះាល់រយៈពេលយូរនិងរយៈពេលខលីរបស់គេឿងញៀន
-ញេកគេឿងញៀនៅាមផនេកនេារជំរុញកាាំងចិតតនិងធវើឱេយថយកាាំងចិតត

មររៀនទី ១ៈ តើអនកដឹងអវីខលះ?
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                           ៤០  ាទី

ោកគេូ/អនកគេូសរសេរនិយមន័យនេាកេយថគេឿងញៀនៅលើាារខៀន
    "គេឿងញៀន"គឺាារាតុមេាាងដេលានាតុគីមីពិសេសមួយ។គេឿងញៀននីមួយៗានាតុគីមីខុសៗគា។
ៅពេលដេលអនកទំងអស់គាបេើបេស់ាតុគីមីទំងនេះមុខារទូៅនិងសរាងគាយនិងខួរកេាលរបស់អនកានារ
បេបេលួ។ដូចនេះអនកឃើញអីវៗ  ក៏បលេក គិតក៏បលេក ានារមមណ៍ចមលេក ហើយអនកក៏ធវើសកមមភពវបលេកៗ បាាប់ពីអនក
ានបេើបេស់វរួច។គេឿងញៀនក៏ផតល់ផលប៉ះាល់រយៈពេលយូរផងដេរបេសិនបើអនកចេះតេបនតបេើវមតងហើយ
មតងទៀត។
ាងលើនេះគឺានិយមន័យរបស់គេឿងញៀនយើងទំងអស់គានឹងពិនិតេយមើលគេឿងញៀនខុសៗគាាចេើនទៀត
ដេលតេូវានបេើបេស់ៅកនុងបេទសកមពុា។គេូនឹងហុចបេអប់ឬថង់មួយឱេយសិសេស។ាល់សិសេសដេលានលេខរៀង
ទ៥ីតេវូតេយកប័ណណមួយសនលកឹហើយតេវូានឱេយឮនវូអីវដេលានសរសេរៅាងលើវ។បាាប់មកអនកាចឡើងមក
ាងមុខហើយបិទវឱេយាប់នឹងរូបភពដេលតេឹមតេូវនេគេឿងញៀនោះ។

ផតល់ឯការសមេប់សិសេសចំណុច១.១ៅឱេយសិសេសទំងអស់គាហើយឱេយពួកគេពិនិតេយខលឹមារ។បាាប់មកយក
វៅបិទៅលើជញាំង។
ផតល់ឯការសមេប់សិសេសចំណុច១.២ៅឱេយសិសេសដេលានៅកនុងបេអប់ឬថង់មួយហើយសិសេសដេលាន
លេខរៀងទី៥ាអនកជេើសយកប័ណណោះ។

តើានអីវផេសេងទៀតទេដេលអនកទំងអស់គាដឹងអំពីគេឿងញៀនកនុងចំោមគេឿងញៀនទំងនេះ?
សិសេសទំងអស់គាដេលដឹងនូវអវីបនថេមទៀតនឹងគេឿងញៀនាងលើាចសរសេរៅលើកេាសសអិតហើយយក
វៅបិទភាប់ៅជិតនឹងរូបភព។

គេឿងញៀនាចតេូវានបេងចេកាពីរផនេក។ទី(១)គេឿងញៀនជំរុញកាាំងចិតតនិងទី(២)គេឿងញៀនបនថយ
កាាំងចិតត។
     គេឿងញៀនជំរុញកមាំងចិតត៖បងកើននូវអតេចាាក់បេះដូងធវើឱេយាមរត់ាត់បេះដូងាន់តេលឿនហើយនឹងធវើ
ឱេយមនុសេសានារមមណ៍ាន់តេរស់រវីកនិងបេកបៅោយថមពល។អនកដេលបេើបេស់ពពួកថាំបេភេទនេះគឺមិន
ាចដេកានទេ។

      គេឿងញៀនបនថយកមាំងចិតត៖ ាត់បនថយអតចាាក់បេះដូងហើយធវើឱេយមនុសេសងងុយគេងនិងធូរកនុងខលួន។
គេឿងញៀនជំរុញកាាងំចិតតាចធវើឱេយអនកានារមមណ៍ថានថមពលាាងំនិងានកាាងំាាងំ។គេឿងញៀនបេភេទ
នេះបងខំាងាយឱេយធវើារលើសពីសមតថភពធមមារបស់ខលួន។ ៅពេលដេលឥទធិពលគេឿងញៀនកនលងផុតៅាង
ាយរបស់អនកនឹងតេូវបំផាញហើយពេាយមតេឡប់មករកសភពដើមវិញ។មួយសនទុះកេយមកគេឿងញៀនោះ

 ឱេយសិសេសទំងអស់គាឡើងមកាងមុខ។វមិនថវីទេបេសិនបើពួកគេបេកបាកេយទំងោះមិនតេឹមតេូវ។បាាប់
ពីាកេយទំងអស់តេូវានសរសេររួចាល់ចូរពេាយមរៀបាកេយទំងោះៅាមផនេកនីមួយៗ។
     

    ចូរាំគាមើលទំងអស់គាបេសិនបើយើងាចភាប់ាននូវាកេយមួយចំនួន។តើានាកេយណទក់ទងគាដេរឬ
ទេ? ឱេយសិសេសទំងអស់គាញេកាេយទំងោះៅាមផនេកនីមួយៗ។ បេសិនបើ ាកេយទំងអស់មិនទក់ទងគា ដូចនេះ
យើងាចាក់វាមួយគាៅលើមេកឈើោះាន។

   ារទប់សាត់ារបរើបរស់គរឿងញៀន    ារទប់សាត់ារបរើបរស់គរឿងញៀន



 

នឹងធវើឱេយអនកានារមមណ៍រាប់រសល់ហើយសងេស័យគេឯងចេើន។ាល់លើកៅពេលដេលអនកសេពគេឿងញៀន
អនកតេូវារគេឿងញៀនចេើនាងមុនានិចច ដើមេបីឱេយាងាយកទទួលនូវសភពដូចមុន ហើយបេារនេះធវើឱេយាង
ាយរបស់អនកតេូវបំផាញាន់តេាាំងៅៗ។ គេឿងញៀនបនថយកាាំងចិតតរបស់ាងាយធវើឱេយាងាយមិនាន
ារមមណ៍ឈឺាប់និងភពានតឹងដេលាហេតុធវើឱេយអនកៅាានកាាងំាាងំហើយានថមពលកនងុមួយខណៈពេល។
 បេងចេកសិសេសកេុមៅាកេុមតូចៗ ដេលានសិសេស៥/៦ាក់ ោយឱេយពួកគេធវើារពិភកេាគាថ តើគេឿង
ញៀនមួយណាគេឿងញៀនជំរុញកាាំងចិតតនិងាគេឿងញៀនបនថយកាាំងចិតត។
 រយៈពេល៥/១០ាទីកេយមកឱេយកេុមទំងអស់ាយារណ៍់ពីលទធផលពិភកេារបស់ពួកគេនិងពនេយល់ពីមូល
ហេតុដេលពួកគេគិតដូចាះ។
 គេូាចធវើារកេតមេូវ សិសេសានតេៅពេលចុងបញចប់ោយារបេប់ឱេយដឹងនូវចមលើយដេលតេឹមតេូវ។ អនក
ាចបេើបេស់សេចកតីណេាំគេូសមេប់ចមលើយទំងោះាន។បាាប់ពីនេះចូរធវើារផាតសំាន់ៅលើសំណួរដទេ
ទៀត។

តើារញៀនគឺាអីវ?
បាាប់ពីទទួលាននូវចមលើយមួយចំនួនពីសិសេសចូរធវើារពនេយល់ពួកគេ។
 ារញៀនានន័យថ ាសភពដេលាងាយ និងចិតតរបស់អនកសេកឃានគេឿងញៀនាន់តេាាំង ៅពេល
ដេលកមេិតគេឿងញៀនៅកនុងខលួនថយចុះ។ បេសិនបើមនុសេសាាក់ញៀនថាំ ហើយមិនសេពគេឿងញៀនដេលខលួន
ញៀនោះាង ាយនិងចិតតរបស់គេ នឹងធវើឱេយគេចង់សេពគេឿងញៀនោះមតងទៀត។ ជួនាលាងាយរបស់អនក
ានសភពញ័រឬធវើឱេយអនកឈឺកេាលចេើនលើកចេើនារឬមួយទៀតវនឹងធវើឱេយអនកានារមមណ៍រងទុកខវេទានិង
អស់សងេឃឹមហើយឈឺរហូតទល់តេអនកបេើគេឿងញៀន។ ារញៀន គឺកើតឡើងៅពេលដេលគេឿងញៀនាប់ផតើម
គេប់គេងារមមណ៍អនកតេអនកមិនាចគេប់គេងវាន។

 ថាំញៀនទំងអស់ដេលានៅលើជញាំងគឺតេូវានបាាញឱេយឃើញថសុទធតេាារាតុញៀន។

បញចប់មររៀន                                                                                                          ៣០ ាទី 
   

 ចេកឯការសមេប់សិសេសចំណុច១.៣
ៅលើកេាសនេះគេរៀបាប់មនុសេសពីរបីាក់ដេលាអនកញៀនថាំ។ចូរកេឡេកមើលាកបេបកិរិយរបស់ពួកគេ
ហើយធវើារសវេងរកមើលថ តើបេភេទគេឿងញៀនមួយណដេលពួកគេញៀន។ អនកទំងអស់គា  តេូវតេពិភកេា
គាអំពីចំណុចនេះៅកនុងកេុមរបស់អនក។កនុងរយៈពេល២០ាទីអនកាចធវើារពនេយល់នូវជមេើសរបស់អនកៅាន់
សិសេសដេលៅសល់កនុងថាក់។

 តើនរណាចធវើារពនេយល់ានពីជមេើសមួយចំនួនរបស់ពួកគេ?
 មនុសេសដេលបេើបេស់គេឿងញៀន ាទូៅគឺមិនានាកបេបកិរិយដូចោះទេ បុ៉នតេអីវដេលសំាន់បំផុតោះ
គឺថអនកទំងអស់គាដឹងអំពីផលប៉ះាល់រយៈពេលយូរនិងរយៈពេលខលីរបស់គេឿងញៀន។

   ារទប់សាត់ារបរើបរស់គរឿងញៀន    ារទប់សាត់ារបរើបរស់គរឿងញៀន
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មេរៀនទី១ ៖ តើអនកដឹងអវីខលះ?
ព័ត៌មនសមេប់គេូ
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យោងតាមការសទង់មើល ដែលានមកពីអងគការខុសៗគ្នា
ជាចែើន ានឱែយដឹងថា ចំនួននែអនកដែលកំពុងបែើបែស់
គែឿងញៀន ានកើនឡើង ១០ ដង នៅកនុងរយ៉ពែល ១០  
ឆនាំចុងកែោយនែះ។  



-7- ឯកា
រស

ម
េប់ស

ិស
េស១.១ា

រទប់ា
ាត់ា

រប
េើប

េស
់គ

េឿងញ
ៀន

រូបាពគរឿងញៀនៅបរទរសកមពុា១.ាភៀន

ផកា និងផលាាភៀន

មាៅហារ៉ូអុឹនជួបៅកមពុា ហារ៉ូអុឹនគាាប់ជួបៅកមពុា

ជ័រាភៀនព៌ណខមាជួបៅកមពុា-7-



ឯកា
រស

ម
េប់ស

ិស
េស១.១ា

រទប់ា
ាត់ា

រប
េើប

េស
់គ

េឿងញ
ៀន

២.កញា

៣.កូាអុឹន

រុកខាតិកញជា

រុកខាតិកូា កូាអុឹនាសានមកព៊ិបនលាារាតុគីមី

ជ័រកញជាពណ៌ខមា និងពណ៌តមាតជួបៅកមពុា-8-



ឯកា
រស

ម
េប់ស

ិស
េស១.១ា

រទប់ា
ាត់ា

រប
េើប

េស
់គ

េឿងញ
ៀន

៤.មរតំហវរាមីន   - យាាា     (ាាំឆកួត)

៥.ាវ

មាតំហវាាមីនជួបៅបាទាសកមពុា មាតំហវាាមីនជួបៅបាទាសកមពុា

មាៅមាតំហវាាមីនជួបៅបាទាសកមពុា

-9-
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ឯការសមេប់សិសេស១.១ារទប់ាាត់ារបេើបេស់គេឿងញៀន ឯការសមេប់សិសេស១.២ារទប់ាាត់ារបេើបេស់គេឿងញៀន

៦.
ា

ាំគ
រប់ក

រា
មីន

៦.
ា

ាំក
រា

មីា
ក់

៧.
អុិច

ស
ាស

ុី
ម

រៅគ
រប់ក

រា
មីន
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ឯការសមេប់សិសេស១.១ារទប់ាាត់ារបេើបេស់គេឿងញៀន ឯការសមេប់សិសេស១.២ារទប់ាាត់ារបេើបេស់គេឿងញៀន
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ឯការសមេប់សិសេស១.២ារទប់ាាត់ារបេើបេស់គេឿងញៀន
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ឯការសមេប់សិសេស១.៣ារទប់ាាត់ារបេើគេឿងញៀន

 មិតតភកតិរបស់អនកសុកលានបញការចមលេកៅពេលថមីៗនេះ។ គត់ានទឹកមុខកេៀមកេំហើយចេះ
តេដើរគេចពីមុខអនក។អនកក៏ដឹងផងដេរថគត់ានាននូវពិធីជប់លៀងមួយចំនួនាមួយនឹងមិតតភកតិរបស់
គត់បុ៉នតេោះាអវីដេលានកើតឡើងាយូរមកហើយ។
 រឿងមួយផេសេងទៀតគឺថគត់សគមាាំងណស់។គត់ាាប់តេាមនុសេសរឹងាំនិងសាារក៏បុ៉នតេឥឡូវ
នេះគត់បេរាានរូបាងសគមៅវិញ។

 រុត គឺានារផាស់បតូរអតតចរិត។ អនកចងាំថអនកាាប់លេងាមួយនឹងាងាលពីឆាំៅហើយៅ
ពេលោះផងដេរាងមិនដេលចេះបេាន់អវីោះទេៅពេលដេលាងាញ់ៅកនុងារបេគូតឬក៏ៅពេល
ដេលាងតេូវរង់ាំដល់វេនរបស់ាងដើមេបីាប់ផតើមលេង។
 ឥឡូវនេះាងតេងតេខឹង។ ាលពីសាាហ៍មុនាងានវយគាាមួយនឹងអនកផេសេងាាក់ទៀតដេល
ាននិយយថារីាាក់ោះានលួចលុយរបស់ាង។
 តើអនកដឹងថាងានរឿងអវីកើតឡើងទេ?ខញុំគិតថាងពិតាានលួចលុយមេនោយារតេឥឡូវ
ាងតេូវចំណយលុយាចេើនហើយខលួនបេណរបស់ាងមើលៅញ័រគេប់ពេលទំងអស់។

 ខញុាំនឃើញកមេងបេសុាាក់នេះៅាមផលវូ មើលៅគត់ានសមលៀកបំាក់កខវក់ណស់ និងានទឹក
មុខ កេៀមកេណំស់។ ខញុំគិតថគត់គឺាកមេងកំពេ ដូចនេះគោននរណាាក់ថេរកេាគត់ទេ។ គត់តេងតេសុំ
លុយរបស់ខញុំហើយៅថងេមួយខញុំានារមមណ៍ាណិតគត់ាាំងណស់និងានឲេយលុយមួយចំនួនៅគត់
ហើយក៏ានឃើញដេរបស់គត់ញ័រយាងាាំង។ខញុំក៏ានសួរគត់ថតើគត់ាាប់ឃើញខញុំពីមុនដេរឬទេបុ៉នតេ
គត់ាននិយយថគត់តេងតេភលេចនូវអវីៗលឿនណស់។
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កមួយបេុសរបស់ខញុំានទទួលគេះថាក់ោយាររថយនត។ ាលពីមេសិលមិញគត់ានតេឡប់មកពីពិធី
ជប់លៀងមួយ ហើយក៏ានគេះថាក់ោយានានបុកដើមឈើមួយដើម។ សំណងលអគត់មិនទទួល
រងគេះថាក់ធងន់ធងរោះទេបុ៉នតេនេះារឿងមួយដេលាកេក់បំផុត។
 មិតតភកតិរួមដំណើរាមួយគត់ៅកនុងរថយនត ានរត់គេចខលួនាត់  បុ៉នតេខញុំមិនដឹងថតើពួកគេាមិតត
ភកតិលអឬក៏អត់ោះទេពីមុនកមួយបេុសរបស់ខញុំាាប់ានមិតតលអៗាចេើនបុ៉នតេពួកគេនិយយថគត់ានារ
បេបេួលចេើនដេលាហេតុធវើឱេយពួកគេមិនចូលចិតតគត់ទៀត។

យើងទំងអស់គាានញំុាារពេលាាចាមួយនឹងកេុមគេួារ។ ភាមៗោះោកយយរបស់ខញុំក៏
ានសេកយាងាាំង។ពូរបស់ខញុំានហូរាមាមចេមុះហើយគត់មិនាចបញេឈប់វានោះទេ។
 មីងរបស់ខញុំាននិយយថគត់តេងតេហូរាមាចេើនលើកមកហើយាំងពីពីរបីខេមកមលេះបុ៉នតេ
ពូរបស់ខញុំវិញាននិយយថោះមិនពិតទេ។ វទើបតេកើតានឡើងពេលដេលគត់ឈឺតេបុ៉ោះ។
ដូចនេះហើយទើបគត់មិនញំុចេើនទេ។គត់និយយបនថេមទៀតថរបស់ទំងោះគឺានរសាតិមិនឆាញ់
បុ៉នតេខញុំមិនដឹងទេ។ខញុំគិតថចេាស់ាានអីវមួយខុសបេកេតីហើយ។

ៅកនងុភូមិរបស់យើងានសេតាីាក់ដេលានជមងធឺងន់។មនុសេសាាទំងអស់គានិយយថាងានជមងអឺេដស៏
បុ៉នតេោះដូចាចមលេកោយារតេាងមិនានរៀបារហើយក៏មិនានកូនផងដេរ។ខញុក៏ំាាល់ាងដេរ។
ពីមុនខញុាំាប់ជួយោសសាាតផទះរបស់ាងោយារតេាងភលេចធវើវ។ ថងេមួយខញុាំនឃើញមជលុដ៏សេចួ
មួយៅកៀនផទះរបស់ាង។ ាងាននិយយថ ាងបេើវទុកសមេប់ាក់ថា។ំ ាាយរបស់ខញុាំនបេប់ខញុំ
ៅថងេោះថខញុមិំនាចៅជួយសេតាីាក់ោះទៀតទេ។



ឯកា រសមេប់សិសេស១.៣ពេមទ ំងចមលើយសតីអំពីា រទប់ាាត់ា របេើបេស់គេឿងញៀន

 មិតតភកតិរបស់អនកសុកលា នបញកា រចមលេកៅ ពេលថមីៗ នេះ។គ ត់ា នទឹកមុខកេៀមកេំហើយចេះ
តេដើរគេចពីមុខពីអនក។អនកក៏ដឹងផងដេរថ គ ត់ា នា ននូវពិធីជប់លៀងមួយចំនួនា មួយនឹងមិតតភកតិរប
ស់គ ត់បុ៉នតេោ ះា អវីដេលា នកើតឡើងា យូរមកហើយ។
រឿងមួយផេសេងទៀតគឺថ គ ត់សគមាាំងណ ស់។គ ត់ាាប់តេា មនុសេសរឹងា ំនិងសាារក៏បុ៉នតេឥឡូវនេះវិញ
គ ត់បេរា ា នរូបាងសគមៅ វិញ។
គេឿងញៀនដេលា ចបេើ:ាាយ

 រុត គឺា នា រផាស់បតូរ។ អនកចងា ំថ  អនកាាប់លេងា មួយនឹងា ងា លពីឆាំៅ  ហើយៅ ពេល
ោ ះផងដេរា ងមិនដេលចេះបេា ន់អវីោ ះទេ ៅ ពេលដេលា ងា ញ់ៅ កនុងា របេគូត ឬក៏ៅ ពេល
ដេលា ងតេូវរង់ា ំដល់វេណរបស់ា ងដើមេបីា ប់ផតើមលេង។
 ឥឡូវនេះា ងតេងតេខឹង។ ា លពីសាាហ៍មុនា ងា នវយគាា មួយនឹងអនកផេសេងាាក់ទៀតដេល
ា ននិយ យថ ា រីាាក់ោ ះា នលួចលុយរបស់ា ង។
 ហើយអនកដឹងថ ា ងា នរឿងអវីកើតឡើងទេ? ខញំុគិតថ  ា ងពិតា ា នលួចលុយមេនោ យា រ
តេឥឡូវា ងតេូវចំណ យលុយា ចេើនហើយខលួនបេណរបស់ា ងមើលៅ ញ័រគេប់ពេលទ ំងអស់។
គេឿងញៀនដេលា ចបេើ:យាាា

ៅ កនងុភូមិរបស់យើងា នសេតាីាក់ដេលា នជមងធឺងន់។មនុសេសាាទ ងំអស់គានិយ យថ ា ងា នជមងអឺេដស៏
បុ៉នតេោ ះដូចា ចមលេកោ យា រតេា ងមិនា នរៀបា រហើយក៏មិនា នកូនផងដេរ។ខញុក៏ំាាល់ា ងដេរ។
ពីមុនខញុាំាប់ជួយោ សសាាតផទះរបស់ា ងោ យា រតេា ងភលេចធវើវ។ ថងេមួយខញុាំ នឃើញមជលុដ៏សេចួ
មួយៅ កៀនផទះរបស់ា ង។ ា ងា ននិយ យថ  ា ងបេើវទុកសមេប់ា ក់ថា។ំ ាាយរបស់ខញុាំ នបេប់ខញុំ
ៅ ថងេោ ះថ ខញុមិំនា ចៅ ជួយសេតាីាក់ោ ះទៀតទេ។
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កមួយបេុសរបស់ខញុំានទទួលគេះថាក់ោយាររថយនត។ ាលពីមេសិលមិញគត់ានតេឡប់មកពីពិធី
ជប់លៀងមួយហើយក៏ានគេះថាក់ោយានានបុកដើមឈើមួយដើម។សំណងលអគត់មិនទទួល
រងគេះថាក់ធងន់ធងរោះទេបុ៉នតេនេះារឿងមួយដេលាកេក់បំផុត។
មិតតភកតិរួមដំណើរាមួយគត់ៅកនុងរថយនតរត់គេចខលួនាត់ពីមុន
បុ៉នតេខញុំមិនដឹងថតើពួកគេាមិតតភកតិលអឬក៏អត់ោះទេរបស់ខញុំាាប់
ានមិតតលអៗាចេើនបុ៉នតេពួកគេនិយយថគត់ានារបេបេួល
ាចេើនដេលាហេតុធវើឲេយពួកគេមិនចូលចិតតគត់ទៀត។
គេឿងញៀនដេលាចបេើ:គេឿងសេវឹង

យើងទំងអស់គាានញំុាារពេលាាចាមួយនឹងកេុមគេួារ។ ភាមៗោះផងដេរោកយយរបស់
ខញុំក៏ានសេកយាងាាំង។ពូរបស់ខញុំានហូរាមាមចេមុះហើយគត់មិនាចបញេឈប់វានោះទេ។
មីងរបស់ខញុំាននិយយថ គត់តេងតេហូរាមាចេើនលើកមកហើយាំងពីពីរបីខេមកមលេះបុ៉នតេពូរបស់
ខញុំវិញាននិយយថោះមិនពិតទេ។វទើបតេកើតានឡើងពេលដេលគត់ឈឺតេបុ៉ោះ។ដូចនេះហើយ
ទើបគត់មិនញំុចេើនទេ។គត់និយយបនថេមទៀតថរបស់ទំងោះគឺានរសាតិមិនឆាញ់បុ៉នតេខញុំមិន
ដឹងទេ។ខញុំគិតថចេាស់ាានអីវមួយខុសបេកេតីហើយ។
គេឿងញៀនដេលាចបេើ:កូាអីុន

ៅកនងុភូមិរបស់យើងានសេតាីាក់ដេលានជមងធឺងន់។មនុសេសាាទំងអស់គានិយយថាងានជមងអឺេដស៏
បុ៉នតេោះដូចាចមលេកោយារតេាងមិនានរៀបារ
ហើយក៏មិនានកូនផងដេរ។ខញុក៏ំាាល់ាងដេរ។ពីមុនខញុំ
ាាប់ជួយោសសាាតផទះរបស់ាោយារតេាងភលេច
ធវើវ។ថងេមួយខញុាំនឃើញមជលុដ៏សេចួមួយៅកៀនជញាងំ
ផទះរបស់ាងាងាននិយយថាងបេើវទុកសមេប់ាក់
ថា។ំាាយរបស់ខញុាំនបេប់ខញុៅំថងេោះថខញុមិំនាចៅ
ជួយសេតាីាក់ោះទៀតទេ។
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ចំណងជើងមររៀនទី ២ៈ ការញៀន                                                                         ១០  ាទី
សរចកតីផតើម                                                                                                            

         

តើអនកទំងអស់គាានចងាំពីបេភេទគេឿងញៀនខុសៗគាាចេើនដេលានបេើបេស់ៅកនុងបេទេសកមពុា
ដេរឬទេ? យើងទំងអស់គានឹងលេងលេបេងតូចមួយ ាមួយនឹងវ។ ខញុំ នឹងគូររូបាងថាំញៀនៅលើាារខៀន ហើយ
អនកទំងអស់គាតេូវទយថតើគេឿងញៀនមួយណដេលតេូវនឹងរូបភពោះ។

 គេន់តេគូរទមេង់ាងកេនេកំបុ៉ងសេបៀរនេះ

ឱេយសិសេសទំងអស់គាឡើងមកាងមុខហើយគូរផនេកមួយនេគេឿងញៀនមួយ។បេសិនបើពួកគេនឹកឃើញថារ
ធវើបេបនេះានារពិាក អនកាចបេប់ឧទហរណ៍មួយចំនួនដល់សិសេសដូចា គូរសុឺាុំងមួយ សលឹកកញា ថាំគេប់
ាវមួយកំបុ៉ង។

ៅពេលដេលសិសេសទយថវតថុោះាអីវអនកក៏ាចសនើពួកគេឱេយបេប់បនថេមទៀតអំពិគេឿងញៀននេះ។

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 ាារខៀនដីស
 កេាសទទេាាតសមេប់សិសេសសរសេរបញជីសំណួរចុងកេយរបស់ពួកគេ

 វតថុបំណងៈ
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសទំងអស់ាចៈ

-កំណត់និយមន័យនេាកេយថារញៀន
-រៀបាប់ពីាកបេបកិរិយរបស់អនកញៀននឹងគេឿងញៀន
-បាាញពីគេះថាក់ខុសៗគាមនុសេសញៀនថាំជួបបេទះឬគេះថាក់ដេលអនកជួបៅពេលដេលអនក
សថិតៅកេមឥទធិពលរបស់គេឿងញៀន

មររៀនទី ២ៈ ារញៀន

   ារទប់សាត់ារបរើបរស់គរឿងញៀន
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 តើនរណាចបេប់ខញុំានទេអំពីនិយមន័យនេាកេយារញៀន?
 ារញៀនគឺកើតានៅពេលដេលរូបាងាយឬចិតតរបស់អនកជំរុញឱេយអនកបេើបេស់ថាំញៀនោយារតេវ
ានញៀនៅនឹងថាំោះ។ ារញៀនក៏កើតានផងដេរៅពេលដេល ថាំញៀនាប់ផដើមគេប់គេងលើខលួនរបស់
អនក។ ៅពេលដេលករណីនេះាប់ផតើមឡើង គឺានន័យថអនកនឹងបាាញនូវាកបេបកិរិយបលេកៗាងពេលធមមា
ហើយពេលោះមនុសេសក៏ាប់ផតើមានារផាស់បតូរ។

តើអនកទំងអស់គាាចបេប់ខញុំអំពីាកបេបកិរិយមួយចំនួនរបស់អនកញៀនានដេរឬទេ?
 ឧទហរណ៍៖ារបេើបេស់លុយទំងអស់របស់ពួកគេដើមេបីទិញថាំញៀនឬក៏ាប់ផតើមផឹកញឹកញប់។បាាប់ពី
អនកានបងកើតនូវបញជនីេាកបេបកិរិយនេះរួចហើយអនកាចនឹករកនូវវិធីសមតេងចេញធវើាាយវិារបាាញអំពីាកបេប
កិរិយដល់មិតតរួមថាក់ទំងអស់គា។
 រយៈពេល១០ាទីកេយឱេយកេុមនីមួយៗ ធវើតេប់ាមាកបេបកិរិយរបស់អនកញៀនទំងោះាាងាននូវ
គំនិតរបស់ពួកគ។
 បាាប់ពីនេះមកចូរពនេយល់បេប់សិសេសថឥឡូវនេះពួកគេនឹងតេូវគិតអំពីគេះថាក់ដេលាចកើតានៅពេល
ដេលពួកគេបេើគេឿងញៀន។ចូរឆលើយនួវសំណួរទំងអស់នេះៅកនុងកេុមរបស់អនក៖

 តើថាំញៀនមួយណដេលនឹងផតល់ឱេយអនកនូវគេះថាក់?
 តើគេះថាក់បេភេទអីវខលះដេលថាំញៀនទំងោះានផតល់ឱេយអនក?
 តើអនកានឃើញាកបេបកិរិយអវីខលះ? (រំលឹកបេប់សិសេសថយើងទំងអស់គាាំាច តេូវជៀសវងារបាាញ
ឈោះមនុសេសបុ៉នតេាចបាាញតេឹមតេាកបេបកិរិយរបស់ពួកគេាន។)
 

 ៅពេលដេលសិសេសទំងអស់គាកំពុងធវើារពិភកេា អំពីសំណួរទំងនេះៅកនុងកេុមរបស់ពួកគេវាពេល
វេាលអមួយសមេប់គេូដើមេបីធវើារបំពេញៅកនុងកេាសវយតមលេារសិកេារបស់សិសេសសមេប់វយតមលេារចូល
រួមរបស់សិសេសទំងអស់គា។
 បាាប់ពីោះមកទៀត គេូាចសួរៅាន់កេុមខុសៗគាសតីអំពីគេះថាក់ទំងាយ និង ាកបេបកិរិយដេល
ពួកគេានកត់តេចូល។
 ចូរឱេយសិសេសទំងអស់គាធវើារចេករំលេកនូវគំនិតរបស់ពួកគេ។

បាាប់ពីារបេើបេស់គេឿងញៀននិងារផឹកគេឿងសេវឹងារឿយៗមនុសេសតេងតេជួបបេទះគេះថាក់ាាំង
ណស់។ គេះថាក់មួយកនុងចំោមគេះថាក់ដេលធងន់ធងរបំផុតោះគឺ ាររួមភេទោយមិនបេើសេមអាម័យ។
ៅកនុងារសទង់មតិាចេើនានបាាញឱេយដឹងថមនុសេសាចេើនចូលចិតតនិយយថ៖"ពេលដេលខញុំបេើថាំយាាាខញុំ
ានភពាាាន ហើយជួនាលខញុំក៏មិនានាាយខវល់អំពីារបេើបេស់សេមអាម័យអាម័យផងដេរ។ ៅ
ពេលោះផងដេរខញុំក៏មិនានគិតគូរពីវសាអាគតរបស់ខញុំផងដេរ"ឬ"ពេលដេលខញុំចេញៅផឹកាមួយនឹងមិតតភ
កតិរបស់ខញុំខញុំតេងតេផឹកចេើនហើយយើងក៏ានាំគាៅកនលេងផេសេងៗទៀតដូចាផទះបនសេី។លុះពេលពេឹកឡើង
ខញុំក៏ានារពេួយារមភយាងាាំង។"

មនុសេសាចេើនបេពេឹតតអីវមួយចំនួនខុសពីកនុងបញជីនេរឿងមិនលអដេលពួកគេានកត់តេដូចា៖ារបើកបរលឿន
ារវយតប់គាារលួចរបស់របរអីវមួយរួមភេទាមួយនឹងមនុសេសដេលពួកគេមិនានាាយខវល់ចេើនអំពីអីវមួយារ

   ារទប់សាត់ារបរើបរស់គរឿងញៀន    ារទប់សាត់ារបរើបរស់គរឿងញៀន
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រំោភបំានលើកមេងសេីហើយៅានាចេើនទៀត។ចំណុចទំងនេះគឺសុទធតេានផលវិាកាចេើន។អនកទំង
អស់ គា ាចានអំពីចំណុចទំងអស់នេះបនថេមទៀត ៅកនុងាសេតនិងព័ត៌ានផេសេងៗពីមនុសេសដទេទៀត។ អនក
ទំងអស់គាក៏ានធវើារបាាញរួចាល់ផងដេរអំពីលទធផល និងាកបេបកិរិយមួយចំនួនៅកនុងកេុមរបស់អនក។ ខញុំ
ទើបតេានានអំពីឧទហរណ៍ាចេើនសតីពីចំណុចទំងោះៅកនុងាសេត៖មនុសេសដេលានទទួលរងគេះថាក់
ចាចរ មនុសេសាាប់នឹងជំងឺ ារឈឺាប់ោយារមនុសេសដេលអនកសេាញ់ និងារធវើឱេយពួកគេមិនានារទុក
ចិតតមកលើអនកនិងបញាាមួយនឹងបូ៉លីស។
 ារាត់បង់ភពកក់ៅានិងារគំទេពីមិតតភកតិរបស់អនការរំោភបំានលើកមេងសេីនិងសតេី។ល។ទំងអស់
នេះគឺសុទធតេារឿងមិនលអហើយក៏មិនលអដើមេបីដឹងឮផងដេរបុ៉នតេវាារពិត។
 ោកមួនាាាាានតេងចមេៀងមួយបទទក់ទងៅនឹងគេឿងញៀនដេលានចំណងជើងថ"កុំបេើបេស់
គេឿងញៀន"ហើយគត់ក៏ានចេៀងចមេៀងោះផងដេរ។ចូរាាប់បទចមេៀងនេះមួយសនទុះសិនហើយាំគាគិត
អំពីអីវដេលយើងទំងអស់គាទើបតេានាាប់ឮ។

 អនកាចាក់ចមេៀងរបស់ោក មួន ាាាា ដេលានចំណងជើងថ "កុំបេើបេស់គេឿងញៀន" ហើយបេសិន
បើអនកមិនាចាក់ានអនកាចាននូវាកេយាចេើនចេញពីកនុងបទចមេៀងោះផងដេរ។មើលៅកនុងសេចកតីណេ
ាំគេូ។

                  

បញចប់មររៀន                                                                                                                        30 ាទី      

 មនុសេសាចេើនពិតាានដឹងពីឈោះនេបេភេទថាំញៀនខុសៗគាាចេើន បុ៉នតេពួកគេមិនានដឹងអំពីគេះ
ថាក់នេារញៀននិងផលប៉ះាល់នេារបេើបេស់គេឿងញៀនទេ។យើងទំងអស់គាានរៀនរួចមកហើយសតីអំពី
ថាំញៀនខុសៗគាាចេើនផងដេរ។ គេប់ៗគាៗាំាច់តេូវបងកើតបញជីសំណួរសមេប់សួរមិតតរួមថាក់ទំងអស់ និង
ញតិមិតតរបស់អនកផងដេរដើមេបីតេួតពិនិតេយថតើពួកគេាចចងាំាននូវារពិតទំងាយសតីអំពីគេឿងញៀនដេ
លានរៀនាលពីពីរមេរៀនមុនដេរឬទេ។ៅពេលាប់ផតើមមេរៀនកេយយើងទំងអស់គានឹងធវើារាដេគូដើមេបី
ពេាយមសវេងរកនូវចមលើយ។
ចូរធវើារគិតយាងោចណស់ឱេយានសំណួរ៥ខុសៗគា។

តើនរណាចឱេយនូវឧទហរណ៍ពីសំណួរលអមួយានឬទេ?
ឧទហរណ៍៖"តើអនកានារមមណ៍ដូចមតេចៅពេលដេលអនកានហិតាវ?"

បេសិនបើៅសល់មាងអនកាចលើកសំណួរោយផាល់បាាប់ពីារបងកើតបញជីសំណួររួចាល់។

   ារទប់សាត់ារបរើបរស់គរឿងញៀន    ារទប់សាត់ារបរើបរស់គរឿងញៀន
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ព័ត៌មានសមរាប់គរូ 

  បទចមេៀងរបស់ោកមួនាាាាាចទញយកានពីគេហទំព័រwww.ibec.worlded.org

   ារទប់សាត់ារបរើបរស់គរឿងញៀន    ារទប់សាត់ារបរើបរស់គរឿងញៀន
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ចំណងជើងមររៀនទី ៣ៈ ផលប៉ះពាល់គរឿងញៀន                                                              ៣០  ាទី
សរចកតីផតើម    
                                                                   

តើអនកទំងអស់គាានានយកកិចចារផទះមកដេរឬទេ?បេសិនបើយកមកអនកទំងអស់គាាចសួរមិតតភកតិកនុង
ថាក់ នូវសំណួរចំនួន១០ ដេលអនកានបងកើតឡើង។ ចូរបេប់ពួកគេផងដេរថ តើសំណួរចំនួនបុ៉ាោនដេលពួកគេ
ឆលើយានតេឹមតេូវ។អនកមិនាំាច់សរសេរចមលើយចូលោះទេ។ អនកទំងអស់គាក៏ាចជេើសរីសសិសេសបនថេមទៀត
ដើមេបីឱេយឆលើយសំណួររបស់អនក។

បិទរូបថតរបស់វសាៅលើាារខៀន។
 វសាមកពីខេតតកំពង់ាម។ ៅពេលធំឡើង គេចង់ធវើាកីាករលេងាល់ទត។  គេគិតថគេានលង់
សេាញ់ារីាាក់ៅកនុងថាក់រៀនដេលគេានបំណងចង់រៀបារាមួយាងៅថងេណមូយ។ រៀងាល់ថងេចុង
សាាហ៍ គេចូលចិតតដើរលេងាមួយនឹងមិតតភកតិរបស់គេ និងៅាំផងដេរ។ គេាមនុសេសដេលមិនចូលចិតតឱេយអនក
ដទេមើលាយោះទេ។ គេចង់ឯកាជេយ និងានទេពេយសមេបតតិ។ វសាមិនដេលបេើបេស់ថាំញៀនោះទេបុ៉នតេា
រៀងាល់ថងេដូចាានអវីមួយកើតឡើងឬក៏ាននរណាាក់និយយអីវមួយៅាន់គេដេលធវើឱេយគេគិត និងបេហេល
ាធវើឱេយគេគួរតេាកលេបងបេើគេឿងញៀន។

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 កេាសA4ទទេាាតចំនួន១០សនលឹកសមេប់ធវើារបងកើតគំនិត
 កេាសA3ទទេាាតចំនួន១០សនលឹកសមេប់សរសេររឿង
 បេសិនបើាចគួរតេានសៀវៅ"កុំបេើបេស់គេឿងញៀន"ដេលានមកពីសេវកមមយេស៊ូ  

បេទេសកមពុា

 វតថុបំណងៈ
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសទំងអស់ាចៈ

-បងកើតបញជីហេតុផលដេលមនុសេសពេាយមបេើបេស់គេឿងញៀន
-បងកើតបញជីហេតុផលដេលមនុសេសមិនពេាយមបេើបេស់គេឿងញៀន
-សវេងយល់ពីផលប៉ះាល់នេារបេើបេស់គេឿងញៀនៅកនុងជីវិតរបស់បុគគលនិងគេួារ

មររៀនទី ៣ៈ ផលប៉ះាល់គរឿងញៀន
   ារទប់សាត់ារបរើបរស់គរឿងញៀន    ារទប់សាត់ារបរើបរស់គរឿងញៀន
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   តើអីវៅដេលាចបណាលឱេយវសាាកលេបងបេើគេឿងញៀន?

បងកើតកេុមដេលានសិសេស៥/៦ាក់ហើយចេកកេាសទទេាាតមួយសនលឹកកនុងមួយកេុមដើមេបីគូផេនទីគំនិត។

 ៅកនុងកេុមរបស់អនក អនកទំងអស់គាាចគិតនូវហេតុផលទំងាយដេលាចកើតាន។ ាល់ហេតុផលទំង
អស់គឺតេូវានសរសេរចូលដេលានលកខណៈាផេនទីគំនិត។៥ាទីកេយមកតំណងកេុមធវើបទបទបាាញអំពី
លទធផលរបស់កេុមខលួនៅាន់កេុមដទេៗទៀត។

 បេសិនបើសិសេសមិនទន់ាាល់ចេាស់ពីរបៀបកនុងារបងកើតផេនទីគំនិត គេូាចបាាញពួកគេនូវកេាស (ទទេ)
មួយសនលឹកធវើាឧទហរណ៍ដូចដេលានបាាញាងកេម។

សមាល់សមេប់គេូ ៖ ហេតុផលទំងាយដេលសិសេសទំងអស់គាានបាាញ គឺសុទធតេសំាន់ ោយារតេពួកគ
េានបេប់យើងអំពីសំាធពិតៗដេលានៅកនុងជីវិតរបស់ពួកគេ។ បេសិនបើពួកគេនឹករកហេតុផលមួយដេលមិន
ានៅកនុងបញជីាងលើចូរធវើារកត់ចំណំវដូចនេះអនកាចបេើបេស់វៅពេលកេយទៀត។

 ជេើសរីសសិសេសាាក់ដេលបងកើតនូវផេនទីគំនិតដ៏ធំមួយោយហេតុផលទំងោះតេូវានធវើារបាាញពីកេុម
ាចេើនដេលតេូវានរួមបញចូលគា។ គេាចសរសេរអំពីចំណុចទំងោះៅលើាារខៀនហើយចមលងវៅាក់
កេាសផេសេងមួយទៀតធវើដូចនេះវាចរកេាទុកានសមេប់មេរៀនកេយៗទៀត។

ហេតុផលដេល
ាំឱេយាកលេបង
បេើគេឿងញៀន

សំាធពីមិតតភកតិរបស់គត់

ភពចង់ដឹងចង់ឃើញោយធវើអីវមួយដេលរំភើប

តមេូវារដើមេបីារលូតាស់
ោយបាាញពីភពឯកាជេយ ភពឯោ(បេហេលា

គត់មិនានមិតតភកតិចេើន)

ានតឹង(បេហេលាគត់ពេួយារមមណ៍
ោយារតេាាយរបស់គត់ឈឺឬ
ហេតុផលដេលតេូវារលុយ)

                 

សកមមភាពសំខាន់ៗ ៖  ហរតុអីវានជាមិនអាច?                                                             ៥០  ាទី 
      

ាំគាកេឡេកមើលរូបភពរបស់វសាមតងទៀត។ឥឡូវនេះយើងដឹងពីមូលហេតុដេលគេពេាយមចង់
ាកលេបងបេើបេស់គេឿងញៀន។តើយើងទំងអស់គាាចគិតអំពីហេតុផលដេលគេមិនានពេាយមចង់ាកលេបង
បេើបេស់គេឿងញៀនានដេរឬទេ?
        

សិសេសាាក់ៗាចគិតអំពីហេតុផលទំងអស់នេះរយៈពេលពីរបីាទី។បាាប់ពីោះមកយើងនឹងធវើារបេមូល
នូវហេតុផលទំងអស់ោះ។
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បញចប់មររៀន                                                                                                                ១០  ាទី
    

 បិទរឿងទំងអស់ៅលើជញាំង ហើយបេសិនបើអនកានពេល ចូរឱេយសិសេសទំងអស់គាានឱេយឮៗនូវរឿងទំង
អស់ោះ។បេសិនបើមិនានពេលគេប់គេន់អនកាចធវើារឆលុះបញាំងពីវៅសាាហ៍កេយទៀត។

        គេាាចយឪពុកាាយរបស់គេខឹងឬមិនសបេាយចិតត
គេាាចាត់បង់ារគេប់គេងខលួនឯង
គេានឃើញមនុសេសវ័យកមេងដទេទៀត បេើបេស់គេឿងញៀនដូចនេះហើយគេាាចាាយខលួនដូចពួកគេ។
គេាាចប៉ះាល់ដល់ោលបំណងៅអាគតរបស់គេដេលចង់ាាយៅាកីាករាល់ទត់មួយរូបចង់

ានភពឯកាជេយនិងមិនចង់កេចង់រៀបារាមួយនឹងារីដេលគេលង់សេាញ់។
គេាាចចំណយលុយាចេើនហើយតេូវានអីវៗាចេើនទៀតដេលគេចង់ទិញ
គេឿងញៀនគឺបេឆំងៅនឹងជំនឿផាល់ខលួនរបស់គេ
គេមិនតេូវារវ
គេមិនាប់ារមមណ៍នឹងវ
ភ័យាាចាត់បង់មិតតភកតិាចេើន
ារបេើបេស់គេឿងញៀនគឺបេឆំងៅនឹងចេាប់

 ឱេយសិសេសទំងអស់គានូវកេាសចំនួនមួយសនលឹកដើមេបីទុកកត់តេ។
 គេូជេើសរីស បនទប់កុំពេយូទ័រ ដើមេបីឱេយសិសេសទំងអស់គាាចវយពីរឿងាាវរបស់
ពួកគេ។ ជមេើសមួយផេសេងទៀត គឺតេូវឱេយសិសេសទំងអស់គាបងកើតសៀវៅ
សំណើច/សៀវៅរូបភពសតីអំពីរឿងរបស់ពួកគេ។ាក់ាាកឈោះរបស់កេុម
ដេលានគា៣ ឬ៤ាក់ ចូលកនុង "ចំណុចលអ" និង "ចំណុចមិនលអ" ហើយឱេយ
ពួកគេធវើកិចចារខុសៗគា។ កេុមទំងាយណដេលានាាកឈោះថ "លអ" ាចធវើារសេមេថតើអីវដេលនឹង
កើតានឡើងចំោះជីវិតរបស់វសាកនុងៅរយៈពេលខលីនិងវេងៅពេលដេលមិនសមេចចិតតមិនបេើបេស់ថាំយា
ាា។ចំណេកឯកេុមដេលានាាកឈោះថ"មិនលអ"គិតអំពីផលវិាកដេលានរយៈពេលវេងនិងខលីចំោះឆកជីវិត
របស់វសាៅពេលបេើបេស់គេឿងញៀន។កេុមនីមួយៗតេូវតេសរសេរអំពីជីវិតរបស់វសា។

 ចូរដើរជុំវិញដើមេបីពិនិតេយមើលថតើកេុមទំងអស់ាចធវើារាប់ផតើមាមួយនឹងរឿងរបស់ពួកគេានដេរឬទេ។
បេសិនបើាំាច់គេូាចជួយលើកកាាំងចិតតពួកគេោយសួរ៖
      តើវសាាចាាយៅាអនកញៀនដេរឬទេ?

តើគេនឹងានជីវភពធូរាឬកេលំាក?
តើគេាចរកេាមិតតភកតិរបស់គេានដេរឬទេ?
តើគេាចរកេាារាររបស់គេានដេរឬទេ?
តើអនកដទេនឹងគិតអីវមកលើខលួនគេ?
តើារីាាក់ដេលៅកនុងថាក់របស់គេនឹងគិតអីវចំោះគេ?

 ជំរុញសិសេសឱេយបេើបេស់ឯការសមេប់សិសេសចំណុច១.១និង១.២ដើមេបីពិនិតេយមើលពីផលប៉ះាល់រយៈពេល
យូរនិងវេងរបស់ថាំយាាា។
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ព័ត៌មានសមរាប់គរូ 
             
 សៀវៅ "កុំាកគេឿងញៀន" ានបងកើតឡើងោយសេវកមមយេស៊ូកមពុា ដេលតេូវាន ផតល់ឱេយៅាា
ាចេើន។ បេសិនបើអនកានសៀវៅនេះ អនកាចបេើបេស់វសមេប់ករណីសិកេា ាាងារសិកេាអំពីរឿងរបស់
វសា។
 ចំោះសៀវៅនេះផងដេរ ាចានានៅកនុងកេុមគេានគា៥ាក់។ វានសំណួរាចេើនដេលាចធវើា
ពិភកេាៅកនុងកេុមតូចៗហើយបេសិនបើគេូសមេចចិតតធវើដូចាះវាចវយតមលេនិងចេករំលេកៅកនុងកេុមធំមួយ។
 មេរៀននេះគឺផអេកៅលើតួអងគមួយដេលានបេឌិតឡើងគេានឈោះថវសា។បេសិនបើានមនុសេសណ
ាាក់ឈោះវសាៅកនុងថាក់ោះ តេូវធវើារបតូរឈោះតួអងគៅឈោះផេសេងវិញ។  កមេងបេុសាាក់ដេលានឈោះ
វសារស់ៅកនុងខេតតកំពង់ាម។បេសិនបើាារបស់អនកសិថតៅកនុងតំបន់ផេសេងដូចនេះអនកបេហេលាតេូវបេ
បេួលៅាមរឿងោយតេូវធវើឱេយាន់តេដូចៅនឹងជីវិតបេាំថងេរបស់សិសេសទំងអស់គា។
 ដូចគាផងដេរ អនកតេូវធវើារសមេចចិតតបងកើតតួអងគារី កនុងោលបំណង ដើមេបីឱេយានយេនឌ័រៅកនុងាច់
រឿង។ចំោះឧទហរណ៍នេះក៏ផាតផងដេរៅលើ"យាាា"និងផាតបនតិចបនតួចៅលើហេរូ៉អីុនបុ៉នតេបេសិនបើអនក
ដឹងថានថាំញៀនដទេទៀត ដេលតេូវានបេើបេស់ាធមមាៅកនុងតំបន់របស់អនកោះអនកាចធវើារផាតៅ
លើថាំញៀនបេភេទោះានៅកនុងរឿងមួយនេះ។
 ារសេវជេវានបាាញថយាាាឬមេតំហវេាមីុនឬ"ថាំឆកួត"គឺាថាំញៀនដេលានារពេញនិយមបំផុត
ហើយចំនួននេយុវជនយុវារីដេលបេើបេស់វក៏ានារកើនឡើងផងដេរ។
 ោងាមារធវើបទបាាញមួយពីNACD១(ាាាធរាតុបេយុទធនឹងគេឿងញៀន) ានឱេយដឹងថ ៧០% នេអនក
ដេលបេើបេស់ថាញំៀនៅកនុងបេទេសកមពុាគឺានបេើបេស់ថាំញៀនមេតំហវេាមីុនឬយាាា។ារាាន់បេាណ
មួយានឱេយដឹងផងដេរថានចំនួន១៥%គឺាអនកបេើបេស់ថាំហេរូ៉អីុននិង១៥%ទៀតតេូវានគេាយារណ៍ថ
ាអនកដេកកំពុងតេបេើបេស់គេឿងញៀនបេភេទផេសេងៗទៀត។
 ចូរមើលគេហទំព័រមួយនេះដេលទទួលានមកពីUNODCដើមេបីធវើារានបនថេមទៀតអំពី ារពិតទំងាយ
ៅកនុងបេទេសកមពុា(សេុកខមេរ)។
http://www.unodc.org/eastasiaandpacific/en/cambodia/index.html
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ចំណងជើងមររៀនទី ៤ៈ លទធផល                                                                              ៣០ ាទី
សរចកតីផតើម   
          

 បិទរឿងខុសៗគាទំងអស់ៅលើជញាងំផេសេងៗគាៅកនងុថាក់រៀន។
 យើងនឹងាំគាលេងលេបេងមួយ ាមួយនឹងរឿងទំងអស់នេះ ដេលតេវូានបងកើតឡើងៅកនងុ មេរៀនមុន ។ ា
ដំបូងអនកទំងអស់គាាំាច់តេវូតេានរឿងទំងោះសិន។បេសិនបើអនកានរួចហើយខញុនឹំងធវើារជេើសរីសសិសេស
ាាក់ៗគេតេវូតេធវើតេប់ាមរឿងណមួយដេលគេទើបតេានានរួច។ចំណេកឯសិសេសដទេទៀតមើលារធវើតេប់
នេះោយឈរៅជិតរឿងដេលពួកគេគិតថសិសេសាាក់ោះនឹងធវើតេប់ាម។
តើនរណាចធវើតេប់ាមរឿងដេលអនកទំងអស់គាទើបតេានានរួច?
 ៅពេលដេលសិសេសាាក់កំពុងតេបាាញរឿងរបស់ពួកគេ (ធវើាយវិារោយមិនបេើាកេយសំដី) ភាមៗ ោះ
សិសេសដទេទៀតាចដើរៅជិតរឿងដេលពួកគេគិតថអនកសមតេងចង់និយយអំពីវ។

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 ឯការមេប់សិសេសចំណុច៤.១ដេលាគំរូានមកពីលេបេងៅសទួចតេីដេលតេូវថតចមលងៅលើ

 កេាសA4ចំនួន៨ដងសមេប់កេុមទំងអស់ដេលានសិសេស៦ាក់
 ឯការសមេប់សិសេសចំណុច៤.២ដេលាកេាសឧទហរណ៍សមេប់លេបេងរូ៉កបូ៊ន
 ខោដេពណ៌
 កនតេនិងជ័រាវ

 វតថុបំណងៈ
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសទំងអស់ាចៈ

-បងកើតនូវចំណេះដឹងរបស់ពួកគេារាថមីពីារចនេបេឌិត
-កំណត់ានពីបេានបទដេលានារៈសំាន់បំផុតរបស់ទិដឋភពខុសៗគានេារបេើ
 បេស់គេឿងញៀន

មររៀនទី ៤ៈ លទធផល
   ារទប់សាត់ារបរើបរស់គរឿងញៀន    ារទប់សាត់ារបរើបរស់គរឿងញៀន
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   ារទប់សាត់ារបរើបរស់គរឿងញៀន    ារទប់សាត់ារបរើបរស់គរឿងញៀន

 សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                        ៦០  ាទ ី

         ៅពេលដេលអនកកំពុងតេឈរៅកនុងថាក់រៀនចូរាំគាគិតពិខលឹមារសំាន់ៗដេលយើងានរៀនៅកនុងមេ
េរៀនមុន។អនកទំងអស់គាាចកេឡេកមើលឯការសមេប់សិសេសដេលសតីអំពីគេឿងញៀនផេនទីគំនិតខុសៗគាា
ចេើនឬក៏រឿងដេលអនកទំងអស់គាទើបតេានានរួច។ចូរគិតអំពីខលមឹារសំាន់ៗចំនួនបីដេលអនកានរៀនរួចហើយ។
 បាាប់ពីោះ អនកនឹងតេូវដើរជុំវិញៅកនុងថាក់រៀននេះ ហើយបេប់នូវខលឹមារដេលអនកានសិកេាកនលងមក ។
ចំណេកឯអនកដទេទៀតក៏នឹងតេូវបេប់អនកវិញពីខលឹមារដេលពួកគេានរៀនកនលងមកផងដេរ។
 ចូរលេងលេបេងមួយនេះរយៈពេល១០ៅ១៥ាទីដូចនេះសិសេសទំងអស់គាាចចេករំលេកនូវគំនិតនិងបទ
ពិោធន៍រវងគាៅវិញៅមក។
 យើងនឹងធវើបទបាាញនូវចំណេះដឹងនេះៅាន់អនកដទេទៀតៅពេលកេយបុ៉នតេពេលនេះាពេលដេលតេូវ
លេងលេបេងមួយផេសេងទៀត។លេបេងនេះគឺានឈោះថ"ៅសទួចតេី"ាភាអង់គលេសបុ៉នតេយើងក៏ាចៅវថ
"រូ៉បូ៊ន"។
 អនកទំងអស់គាពេមទំងសិសេស៦ាក់ទៀតនឹងតេូវាំគាបងកើតលេបេងប័ណណមួយដេលអនកាចលេងាមួយនឹង
មិតតភកតិឬកេុមគេួាររបស់អនក។ាដំបូងខញុំនឹងបាាញអនកទំងអស់គានូវឧទហរណ៍មួយ។
 យកឯការសមេប់សិសេសចំណុច៤.១ហើយបាាញសិសេសពីបេភេទនិងប័ណណទំង៤ដេលានៅកនុងឯការ
នេះ។ បាាប់ពីនេះមកទៀត ចូរពនេយល់អំពីរបៀបលេងលេបេងលេបេង។ ចំោះារពនេយល់បេហេលាានារពិាក
ដូចនេះបេសិនបើពួកគេមិនយល់អនកាចលេងលេបេងនេះាមួយនឹងសិសេស២ឬ៣ាក់ហើយឱេយសិសេសដទេទៀតសងកេត
មើលលេងលេបេងោះកនុងរយៈពេលខលី។

 លេបេងនេះានប័ណណចំនួន២៤សនលឹក។ៅលើប័ណណទំងអស់នេះារូបភពដេលនិយយអំពីគេឿងញៀនចំនួន
៦បេភេទខុសៗគា។មុនពេលាប់ផតើមលេងលេបេងប័ណណទំងអស់តេូវានកេឡុកបញចូលគាហើយអនកលេងនីមួយៗ
ាចាប់យកប័ណណចំនួន៤សនលកឹតេប៉ោោះ។បេសិនបើានប័ណណៅសល់ពួកគេាចាក់វាគំនរៅចំកណាលតុ។
 ចូរកុំបាាញប័ណណរបស់អនកឱេយអនកដទេឃើញ!
 ោលបំណងនេលេបេងនេះៈ បេមូលប័ណណដេលនិយយពីកេឿងញៀនកនុងបេភេទតេមួយ ដេលអនកទំងអស់គា
ាន់ៅកនុងដេរបស់អនក។
 ឧទហរណ៍៖អនកាចធវើដូចាះានោយសួរថ៖"វសាតើអនកានប័ណណថាំកូាអីុនដេលានមកពីបេភេទ
ជំរុញផលូវចិតតទេ?"
 បេសិនបើវសាានប័ណណោះគេតេូវតេឱេយវៅអនក។បេសិនបើគេមិនានវអនកាចរីសយកប័ណណមួយចេញ
ពីគំនរោះហើយបនតរសួរៅាន់វសាទៀត។ បាាប់មកវាវេណរបស់វសាតេូវសំុប័ណណមួយផេសេងទៀតចេញ
ពីបេភេទោះដេលានៅកនុងដេរបស់គេ។
វិន័យ៖
  អនកាចសនើសុំប័ណណចេញពីបេភេទទំងាយដេលាន
ៅកនុងដេរបស់អនក។

           គេប់គាតេូវតេចូលរួមដូចនេះកុំសួរមនុសេសដដេលៗ។
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   ារទប់សាត់ារបរើបរស់គរឿងញៀន    ារទប់សាត់ារបរើបរស់គរឿងញៀន

 ឱេយសិសេសទំងអស់បងកើតកេុមដេលានសាជិក៦ាក់និងផតល់ឱេយពួកគេនូវកេាសA4ាចេើន។កេាសទំង
អស់នេះគឺសុទធតេានព័ណ៌ដូចគា។វាារបេសើរបេសិនបើអនកាចរកានកេាសដេលកេស់បនតិចាងកេាស
A4ធមមាបុ៉នតេបេសិនបើមិនាចរកានអនកាចឱេយជ័រាវពេមទំងកេាសចំនួន២សនលឹកៅពួកគេ។
 លេបេងប័ណណនេះនិយយអំពីគេឿងញៀន។ចំណុចទីមួយដេលយើងតេូវធវើគឺតេូវគិតអំពីបេភេទខុសៗគាាចេើន
ដេលយើងាចបងកើតប័ណណចំនួន៤សនលឹក។

 តើនរណដេលដឹងនូវបេភេទលអមួយ?
 ១.បងកើនកាាំងចិតត
 ២.បនថយកាាំងចិតត
 ៣.ផលប៉ះាល់រយៈពេលវេង
 ៤.ផលប៉ះាល់រយៈពេលខលី
 ៥.ហេតុផល(សមេប់ារបេើបេស់គេឿងញៀន)
 ៦.ផលប៉ះាល់(ពីារបេើបេស់គេឿងញៀន)
បេភេទដេលាចានផេសេងទៀតគឺ៖
              យាាា-ផលប៉ះាល់រយៈពេលវេងនិងរយៈពេលខលី(មើលសេចកតីណេាំគេូកនុងមេរៀនទី១)
              ារបេើបេស់គេឿងញៀន-ារផឹការហិតារហូបារជក់ារាក់

  

អនកាចបងកើតកេុមដេលានសិសេស៦ាក់ហើយាប់ផតើមបងកើតប័ណណ។សិសេសាាក់ៗតេូវតេបងកើតប័ណណឱេយាន
៤សនលឹកដេលទក់ទងនឹងគេឿងញៀនតេមួយបេភេទ។បេសិនបើអនកគិតថារធវើបេបនេះានលកខណៈពិាកអនកក៏
ាចកេឡេកមើលឧទហរណ៌ទំងាយឬឯការសមេប់សិសេសបុ៉នតេវក៏សំាន់ផងដេរដើមេបីជួយគាៅវិញៅមក។
ឱេយាគំរូដល់សិសេសទំងអស់គាោយបេើប័ណណទទេហើយឱេយពួកគេសរសេរនិងគូរនូវអីវដេលគួរតេានៅលើ
ប័ណណទំងោះ។ លើកទឹកចិតតសិសេសឱេយបងកើតបេភេទទំងអស់ឱេយានចេើនាង៦បេភេទ ហើយវាន់តេានភព
សបេាយរីកាយកនុងារលេងលេបេងនេះ ពេលដេលអនកានប័ណណចំនួន៤សនលឹក ពី៨ ឬ១០សំណុំ ។ សិសេសទំងអស់
គានឹងតេូវារពេលមួយចំនួនដើមេបីលេងលេបេងនេះដូចនេះចូរាប់ផតើមលេងវរយៈពេល២០ាទី។
ៅចោាះពេលោះផងដេរគេូាចដើរជុំវិញហើយបំពេញៅកនុងកេាសវយតមលេារសិកេារបស់សិសេស។

បញចប់មររៀន                                                                                                ១០ ាទី

       បាាប់ពីសិសេសបងកើតលេបេងរួចាល់ ពួកគេាចាប់ផតើមលេងវាន។ ៅកនុងមេរៀនបាាប់ យើងនឹងធវើារ
ពនេយល់ អំពីលេបេងនេះ នូវអីវដេលយើងានរៀននិងបងេៀនសិសេសៅថាក់ដទេៗទៀត។ យើងនឹងអញជើញពួកគេឱេយ
មកចូលរួមនិងបាាញពីអីវដេលយើងានរៀនោយធវើារពនេយល់ផាំង រូបភពធំៗហើយោះពុមភវយកមកបិទ
លើជញាំងបុ៉នតេយើងក៏នឹងពនេយល់ផងដេរនូវអីវដេលានលើប័ណណទំងោះោយសិសេសាាក់ៗតេូវពនេយល់យាងោច
ណស់មួយសំណុំនេប័ណណទំងោះ។
នេះានន័យថអនកតេូវតតេៀមៅផទះោយតេូវយកប័ណណរបស់អនកៅផទះនិងអនុវតតពីរបៀបដេលអនកនឹងធវើ
បទបាាញខលីៗពីវ។

បាាប់ពីារពនេយល់យើងនឹងលេងលេបេងាមួយនឹងសិសេសដទេៗទៀត។
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សេចកតីណេាំរបស់់គេូ
  

  ារពិត ារលេងលេបេងនេះគឺសបេាយរីកាយណស់ បេសិនបើយើងាចចេករំលេកនូវប័ណណលេបេងនេះដល់
សិសេសទំងអស់គា ដូចនេះពួកគេាចលេងលេបេងនេះៅផទះពួកគេាន។ នេះានន័យថ លេបេងនេះាចថតចមលង
ដូចនេះគេប់ៗគាានប័ណណទំងោះមួយសំណុំដើមេបីយកៅអនុវតតៅផទះ។

 អនកក៏ាចអញជើញឪពុកាាយឬបងបេុសនិងសេីឱេយមកចូលរួមៅកនុងារបាាញោះផងដេរបុ៉នតេវនឹងតេូវ
ចំណយពេលតេឹមតេមួយមាងដូចនេះារបាាញោះនឹងមិនាំវេងពេកទេ។

 ចូរឯកភពគាចំោះរយៈពេលនេារធវើបទបាាញនេះាមួយនឹងថាក់ដទេៗទៀត។វាគំនិតលអមួយដើមេបី
អញជើញសិសេសពីរឬបីថាក់ដេលាចានថាក់ទី៨៩ឬទី១០ឱេយមកចូលរួម។សួរគេូដេលមកពីថាកទំង់ោះដើមេបី
ធវើារពិនិតេយមើលកេុមទំងាយដេលនឹងបងកើតៅកនុងមេរៀនទី៥។ សិសេសទំងអស់គា នឹងតេូវអងគុយកនលេងខុសៗ
គាដូចនេះវាគំនិតលអមួយោយានមនុសេសបនថេមមួយចំនួនទៀតដេលាចមើលដំណើរារោះាន។

   ារទប់សាត់ារបរើបរស់គរឿងញៀន
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ឯការសមេប់សិសេស៤.១លេបេងរូ៉កបូ៊នារទប់ាាត់ារបេើបេស់គេឿងញៀន
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   ារទប់សាត់ារបរើបរស់គរឿងញៀន

ចំណងជើងមររៀនទី ៥ៈ គរឿងញៀន                                                                ១០ ាទី
សរចកតីផតើម 
                 

 តើអនកទំងអស់គាានរៀបចំារធវើបទបាាញ អំពីប័ណណទំង៤សនលកឹ ដេលអនកទំងអស់គាានបងកើតរួចហើយ
ឬៅ?
 យើងនឹងអញជើញសិសេសទំងអស់ដេលមកពីថាក់ផេសេងៗទៀតដើមេបីចូលរួម។ាល់កេមុទំងអស់នឹងធវើារអញជើញ
សិសេស៤ាក់ទៀតដេលសរុបទំងអស់ានចំនួន១០ាក់។វាារលអផងដេរដេលអនកអងគយុៅកនលេងសងៀមាាត់
ដើមេបីនិយយនិងពនេយល់គាានាយសេលួ។ អនកទំងអស់គា ក៏នឹងតេវូសវេងរកកនលេងមួយសមេប់ធវើសកមមភពទំង
ោះ។អនកាចអងគយុៅាងកេឬៅជេងុនេថាក់រៀន។

 យើងទំងអស់គានឹងាប់ផតើមធវើៅកនងុថាក់រៀនោយារតេកេមុទំងអស់តេវូតេមើលផាងំរូបភពធំៗនិងសាារៈ
របស់យើង។
 បាាប់ពីអនុវតតានបនតចិៅកនងុថាក់អនកាចធវើារពនេយល់និងលេងលេបេង"រូ៉កបូ៊ន"។ារពនេយល់និងលេងលេបេង
នេះានរយ៉ាល៣០ាទី។

 ចូរឱេយបេកដថដើមឈើគំនិតដេលានៅកនងុមេរៀនទី១គឺៅតេសថតិៅលើជញាងំពេមទំងឯការសមេប់
សិសេសចំណុច១.១ និង១.២។ សិសេសទំងអស់គាក៏ាចធវើារបាាញបញជសំីណួររបស់ ពួកគេឫានរឿងដេលពួកគេ
ានបងកើតសតអំីពីរឿងាាវរបស់វសា។

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 ប័ណណសមេប់លេងលេបេង
 កេាសវយតមលេដេលានថតចមលងសមេប់សិសេសទំងអស់គា

 វតថុបំណងៈ
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសទំងអស់ាចៈ

-ចេករំលេកចំណេះដឹងអំពីគេឿងញៀនាមួយនឹងសិសេសដទេៗទៀត
-សទង់មើលនិងវយតមលេចំណេះដឹងផាល់ខលួនរបស់ពួកគេសតីអំពីបេានបទ

មររៀនទី ៥ៈ គរឿងញៀន
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                             ៤៥  ាទី

សិសេសទំងអស់គាគួរតេានភពសកមមនិងពនេយល់នូវចំណេះដឹងរបស់ពួកគេ។
រយៈពេល៣០ាទីកេយមកអនកាចៅគេប់ៗគាឱេយតេឡប់មកថាក់រៀនវិញហើយអរគុណសិសេសមកពីថាក់
ផេសេងៗដេលានចូលរួមទសេសា។

រៀបចំារវយតមលេតូចមួយាមួយនឹងសិសេសទំងអស់គា

តើអីវខលះដេលអនកទំងអស់គាគិតថានបងេៀនសិសេសមកពីថាក់ផេសេងៗ?
តើពួកគេទំងោះានដឹងអវីខលះទក់ទងៅនឹងគេឿងញៀនទំងោះ?
តើអនកគិតថវសំាន់ទេដេលអនកានបាាញពួកគេនូវព័ត៌ានមួយចំនួនទក់ទងៅនឹងគេៀងញៀន?

ឱេយសិសេសទំងអស់គិតអំពីសំណួរទំងអស់នេះហើយយល់លអគឺសិសេសមួយចំនួនដេលមកពីកេមុទំងអស់។

បញចប់មររៀន                                                                                            ៣៥  ាទី

ឥឡូវនេះវាពេលដេលអនកទំងអស់គាតេូវបាាញនូវអីវ
ដេលអនកដឹងអំពីបេានបទនេះ។ខញុំនឹងឱេយឯការសមេប់
សិសេសសមេប់វយតមលេ/ារបេលងដេលគេប់ៗគាតេូវតេធវើ។
អនកទំងអស់គានឹងានរយៈពេល២០ាទីដើមេបីធវើារបេលង។

  

បាាប់ពីោះមកអនកាចតេួតពិនិតេយកេាសទំងាយាមួយ
សិសេសឬក៏អនកាចលេងលេបេងមួយទៀតានបេសិនអនកានពេលៅ
សល់។ចំោះលេបេងនេះផងដេរអនកាចលេងលេបេងមួយដេលាន
ឈោះថ"តើនរណាអនកដឹកាំ?"សិសេសាាក់ចេញពីបនទប់រៀនហើយ
េគគឺាអនកសងកេតមើល។ចំណេកឯសិសេសផេសេងៗទៀតាអនកធវើារ
ជេើសរីសនូវអនកដឹកាំាាក់។ចំោះអនកដឹកាំាាក់ោះតេូវធវើចលា
មួយរយៈពេល១០វិាទីបាាប់មកផាស់បតូរចលាៅាអីវមួយផេសេង
ទៀត។សិសេសដទេទៀតតេូវតេធវើាមអនកដឹកាំបុ៉នតេតេូវជៀសវង
កុំកេឡេកមើលៅអនកដឹកាំ។

អនកសងកេតតេឡប់ចូលមកវិញហើយតេូវពេាយមសវេងរកមើលអនក
ដឹកាំ។
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ព័ត៌មនសមេប់គេូ

 ដើមេបីទទួលានលទធផលអតិបរិាពីារធវើបទបាាញគេូាចបេប់សិសេសទំងអស់គាឱេយសវេងរកកនលេងដេល
សងៀមាាត់មួយដើមេបីធវើារពនេយល់ប័ណណរបស់ពួកគេ។ារធវើបេបោះគឺាចធវើៅាងកេឬៅកនលេងទំនេរដេល
ានកនុងថាក់រៀន។

  ដើមេបីបញចប់ឯការនេះ និងផតល់ឱេយសិសេសនូវអីវមួយចំនួនទៀតដេលានារៈសំាន់ គេូាចថតចមលងប័ណណ
លេបេង"រូ៉កបូ៊ន"ពីរបីដងធវើាឯការសមេប់សិសេស។ពួកគេាចយកប័ណណទំងោះៅផទះហើយលេងាមួយនឹង
សាជិកគេួាររបស់ពួកគេ។មធេាាយនេះគឺាចធវើឱេយចំណេះដឹងរបស់ពួកគេានភពទូលំទូាយនិងារាន
ារចូលរួមពីមនុសេសាចេើនគឺាចាគុណបេោជន៍មួយពីមេរៀនរបស់អនក។

 គេូឱេយសិសេសទំងអស់គាធវើារតេួតពិនិតេយមើលារបេលងោយខលួនរបស់ពួកគេផាល់។សិសេសទំងអស់គា
ធវើារោះដូរ កេាសចមលើយ ហើយកេកេាសដេលានមកពីសិសេសដទេទៀត។ នេះគឺាវិធីដេលានសុវតថិភព
បំផុតមួយបុ៉នតេអនកក៏ាចជេើសរីសឱេយសិសេសទំងអស់គាធវើារតេួតពិនិតេយមើលនូវារបេលងផាល់ខលួនរបស់ពួកគេ។
ារធវើបេបនេះមិនយប៉ះាល់ដល់សិសេសទំងាយណដេលានភពមិនចេាស់ាស់ពីសមតថភពរបស់ពួកគេ។
ចំោះារតេួតពិនិតេយោយសិសេសគឺានារបេោជន៍សំាន់ៗាចេើន។
 oសិសេសាាក់កនងុចំោមសិសេសទំងអស់ាចផតល់ាមតិរិះគន់ភាមៗៅពួកគេសតអំីពីារបេឡងរបស់ពួកគេ។
 oវជួយសនេសំពេលវេារបស់អនកានចេើនោយារតេសិសេសទំងអស់ាអនកកេចមលើយ។
 oវជួយជំរុញសិសេសទំងអស់ឱេយធវើារគិតនិងវយតមលេពីារបេឹងបេងនិងចមលើយរបស់ពួកគេោយផាល់។
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ឯកសារបនថរម
   សមេប់គេូ

 កូនសៀវៅដេលានឈោះថទទួលារពិត
 រៀបរៀងោយUNODCសៀវៅតូចនេះផតល់នូវព័ត៌ានពិាារទក់ទងៅនឹងារបេើបេស់គេឿងញៀននិង

គេឿងសេវឹងៅកនុងបេទេសកមពុា។វាចតេូវានបេើបេស់ៅកនុងសៀវៅនេះនិងៅកនុងសៀវៅដេលនិយយ
អំពីារបេើបេស់គេឿងសេវឹង។

 សៀវៅតូចនេះាចទញយក(Download)ាមរយៈគេហទំព័រាងកេម
 http://www.unodc.org/documents/eastasiaandpacific//Publications/Projects/cambodia/TheFacts

Booklet.pdf

 រាយារណ៍សតីអំពីទិនន័យគេឿងញៀន-២០០៧
 រាយារណ៍ដ៏ទូលំទូាយមួយពីUNODCនិងអាាធរាតុបេឆំងគេឿងញៀនសតីអំពីទំោរនិងទិនន័យៅលើ

ារបេើបេស់គេឿងញៀន ារជួញដូរ និងារផលិត។ រាយារណ៍នេះ គឺទទួលានពីឆាំ២០០៧ និងានផតល់ឱេយ
គេូនូវព័ត៌ានាចេើន។

 http://www.unodc.org/documents/eastasiaandpacific//Publications/Projects/NACD_Annual_re
port2007.pdf

 ព័ត៌ានសតីអំពីមនុសេសវ័យកមេង
 បេានបទមួយចំនួន ដេលានៅកនុងសៀវៅនេះ គឺតេូវានដកសេង់ចេញពីព័ត៌ាននេះ ដេលានផតល់នូវ  

ព័ត៌ានបនថេមអំពីវិធីកនុងារបងេៀនសិសេសឱេយយល់ដឹងអំពីបេានបទ ទក់ទងៅនឹងារបេើបេស់គេឿងសេវឹងនិង
គេឿងញៀន។ចំោះកំណេថមីាភាខមេរាចយកានោយារទក់ទងៅាន់GIZឬកេសួងកិចចារារី។ 
 http://www.engagingmen.net/files/resources/2010/clara/A_Young_Peoples_Tookit_English.pdf 
 Carter,Hiltone.a(២០១០)ដេលាព័ត៌ានសតីពីមនុសេសវ័យកមេងៅលើបញាដេលាប់ទក់ទងៅនឹងអំពើ
ហិងេាដេលានមូលាានមកលើយេនឌ័រកេសួងកិចចារារីនេកមពុា(MOWA)សហារាមួយនឹងDeutscheGe
sellschaftInternationaleZusammenarbeit(GIZ)mbhដេលលើកកមពស់គមេងសិទធសេតីៅភនំពេញ។

 អងគារKHANA
 KHANAានបំណងចង់ឱេយបេទេសកមពុា ដេលាកនលេងបេាជនទំងអស់ានសិទធិសមើគា ដើមេបីទទួលានារ

ារារមិនេយឆលងមេោគហីុវនិងអេដស៏ារពេាាលារថេទំនិងារទំនុកបមេុងជួយបនថយផលប៉ះាល់និងឱាស
ទក់ទងៅនឹងសុខភពនិងារអភិវឌេឍ។ពួកគេក៏ានបងកើនវិធីបងេៀនដេលទក់ទងៅនឹងបេភេទខុសៗគារបស់
គេឿងញៀន។បេសិនបើាចពួកគផតល់សៀវៅតូចៗដេលានរូបភពពេមទំងព័ត៌ានាចេើននិងផាំងរូបាចេើន
ទៀតផងដេរ។ពួកគេក៏ានបេព័នធអីុនធឺណេតនិងកេាសផាំងធំដេលពួកគេាចធវើារោះពុមភនិងបេើបេស់ៅកនុង
សហគមន៍និងថាក់រៀន។www.khana.org.kh

  សមេប់សិសេស និងសហគមន៍
 បញាគេួារ
 ារណេាំមួយសតីអំពីារពិភកេាគា ទក់ទងៅនឹងបញាគេឿងញៀនាមួយនឹងកុារ និងមនុសេសវ័យកមេងទំង

ាយគឺរួមានទំងព័ត៌ានដេលសតីអំពីគេឿងញៀននិងគេឿងសេវឹងដេលសេបចេាប់និងមិនសេបចេាប់ពេមទំង
ានារផតល់ដំបូាោនាចេើនទៀតសមេប់ទំាក់ទំនងាមួយកមេងៗនិងមនុសេសវ័យកមេងទំងាយ។ចំណុចទំង
នេះគឺតេូវានបងកើតឡើងៅាងកេបេទេសកមពុាបុ៉នតេតេូវានផតល់ឱេយៅកនុងបេទេសកមពុា។

http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/publication_pdfs/7860/OTH-7860-KHM.pdf
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