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ារមភកា
        វិស័យអប់រំាវិស័យគនលឹះមួយ រួមចំណេកយ៉ងសំាន់កនុងារអភិវឌេឍសងគម  និងសេដឋកិចច ពិសេសារអភិវឌេឍ
ធនានមនុសេស។ោយសងគមាតិយើងានារអភិវឌេឍលើគេប់វិស័យារអប់រំក៏តេូវានយកចិតតទុកាក់យ៉ងាាំងដើមេបី
បណតុះបណាលធនានមនុសេសបេកបោយគុណភពនិងានជំាញខពស់ដើមេបីបំពេញលើគេប់លកខខណឌារារ។
      ដើមេបីឆលើយតបនឹងតមេូវាររីកចមេើននេទីផេារសេរីរបស់សងគមាតិ កេសួងអប់រំ យុវជននិងកីា ានបងកើត
ោលនោាយសមេប់អភិវឌេឍន៍កមមវិធីចំណេះទូៅ និងោលនោាយអប់រំបំណិនជីវិត សមេប់អនុវតតៅាម
ាារៀនចំណេះទូៅ។
កមមវិធីបំណិនជីវិតៅាមមូលាានគឺាសនូលនេារបងកើនគុណភពនិងបេសិទធភពកនុងវិស័យអប់រំដេលនឹងផតល់
ឱេយសិសេសនូវចំណេះដឹងមូលាានយ៉ងជេជេះ និងពងេឹងជំាញផេសេងៗ ដេលានារៈសំាន់សមេប់ារសេូបយក
បទពិោធន៍លអៗកនុងារពងេឹងចំណេះដឹងនិងបំណិនាំាច់សមេប់បមេើជីវភពរស់ៅបេាំថងេ។

យេនឌ័រគឺាបេានបទដ៏សមុគាាញមួយដេលគួរតេតេូវានាក់បញចូលៅគេប់ាតិានិងដំណើរារាំងអស់នេ
កមមវិធីបំណិនជីវិតកនងុតំបន់។កនងុពេលាមួយគានេះារលើកទឹកចិតតសិសេសឱេយផោតារយកចិតតទុកាក់ៅលើកតីារមភ
អំពីយេនឌ័រាក់ាក់មួយៅកនុងកមេិតមូលាានគួរតេាផនេកមួយដ៏សំាន់ៅកនុងបទពិោធន៍នេារសិកេា។

    សៀវៅនេះផតល់ឱេយគេូនូវធនានសាារៈសមេប់ជួយសមេួលកនុងារបងេៀននិងាររៀនពីបេានបទតូចៗដេល
សថិតៅកេមយេនឌ័រ និងាផនេកមួយនេកមមវិធីបំណិនជីវិតដេលាបេានបទាក់ទងនឹងសងគមកនុងតំបន់។ សេចកតី
បញាក់ របស់សៀវៅនេះគឺៅលើារអភិវឌេឍចំណេះដឹងរបស់គេូ និងសិសេស  ោយបេើបេស់ារបងេៀនបេប សិសេស
មជេឈមណឌល ដូចដេលានបាាញៅកនុងសៀវៅគេូបងេៀន អប់រំ/អនកបណតុះបណាលបំណិនជីវិតកនុងតំបន់។ សេប
ាមួយនឹងវីធីាសេតនេារបងេៀន និងាររៀនរបស់គមេងាកលេបងនេបំណិនជីវិតរបស់គមេងកេលមអអប់រំកមេិត
មូលាានៅកមពុាដេលានបំណងអភិវឌេឍជំាញសិកេានិងារបងកើតថមីកនុងចំោមោកគេូអនកគេូនិងសិសេានុ
សិសេសាំងាយ។
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២. ការតរៀមលកខណៈមុនពរលបងរៀន

មូ៉ឌុលនេះតេូវានបេងចេកាផនេកខុសៗគា ។ កនុងផនេកនីមួយៗានោលបំណងរបស់ា និងានព័ត៌ានាក់ទង
នឹងរបៀបាប់ផដើមបងេៀនសិសេស ឬផនេកដេលាក់ទងនឹងសកមមភពកនុងារបងេៀន។ ាក៏ផតល់នូវារណេាំអំពីរបៀប
រៀបចំសាារៈដេលតេូវារសមេប់ធវើសកមមភព។

    សមភារឧបទេស
ផនេកនេះផតល់នូវសេចកតីសងខេបពីសាារឧបទេស។ភគចេើនាសាារៈមូលាានដូចាបិ៊ចឬកេាស។សាារៈផេសេង

ទៀតៅកនុងមេរៀននេះនឹងតេូវផដល់ឱេយសិសេសសមេប់អនុវតត ាមរយៈឯការសមេប់សិសេស ដេលានភាប់ៅកនុង
មូ៉ឌុលនេះ។

១. វតថុបំណងរួម

បំណិនជីវិតគឺាបំណិនបញាបុគគលិកលកខណៈអនតរបុគគលនិងវិាាជីវៈដេលាចជួយដល់ារធវើារសមេចចិតត
ារធវើទំាក់ទំនងបេកបោយបេសិទធភព និងាចោះសេយ និងគេប់គេងខលួនឯងាន ហើយបំណិនាំងនេះរួម
ចំណេកកនុងារលើកសទួយសុខុាលភពនិងជីវិតបេកបោយផលិតភពដើមេបីោះសេយបញាកនុងជីវិតបេាំថងេាន
យ៉ងោគជ័យ។(ោលនោាយបំណិនជីវិត២០០៦)

វតថុបំណងដ៏សំាន់នេសៀវៅនេះគឺដើមេបីកាងសមតថភពរបស់ោកគេូ/អនកគេូឱេយចេះបេើបេស់សាារៈាក់ព័នធ
បងកើតសាារៈ និងគំនិតបងេៀនផាល់ខលួនពេមាំងាចផេសពវផេាយ និងចេករំលេកាមួយាាដទេទៀតដេលកំពុង
អនុវតតកមមវិធីបំណិនជីវិតកនុងតំបន់។
ៅកនុងមូ៉ឌុលនេះសិសេសនឹងទទួលានចំណេះដឹងនិងបំណិនអំពីយេនឌ័រោយ៖

យល់ដឹងអំពីវបេបធម៌និងឥទធិពលរបស់ាចំោះាកបេបកិរិយនិងទំាក់ទំនង។
   ផដល់ដល់សិសេសឱេយយល់អំពីភពខុសបលេកគារាងភេទនិងយេនឌ័រ។

យល់ដឹងអំពីរបៀបដេលវបេបធម៌ាចកំណត់គុណតមលេដេលសងគមានាក់លើតួាទីយេនឌ័ររបស់មនុសេស
សេីនិងតួាទីយេនឌ័ររបស់មនុសេសបេុស។

យល់ដឹងអំពីផនត់គំនិតនិងាររីសអើងពេមាំងផលប៉ះាល់ាក់សតេងៅកនុងកនលេងធវើារារ។
យល់ដឹងអំពីយេនឌ័រៅកនុងសាជិកសហគមន៍ពីតួាទីនិងទំនួលខុសតេូវរបស់បុរសនិងារី។
វិភគារឆលើយតបរបស់សហគមន៍និងកំណត់ឧាហរណ៍នេផនត់គំនិតអំពីយេនឌ័រ។
បេប់ពីផនត់គំនិតយេនឌ័រមិនមេនតេាកតីកងវល់របស់បេទេសកមពុាបុ៉នតេាក៏ាកតីកងវល់របស់ពិភពោក។
កំណត់ជំាញធវើារាកេុមនិងជំាញសងខេបាមរយៈារាាល់នូវបេានបទសំាន់ៗដេលាក់ទងនឹង

ផនត់គំនិតយេនឌ័រនិងារធវើសេចកតីសមេចចិតតកនុងារចិញចឹមជីវិត។
បងេួមារសិកេាអំពីបេានបទសំាន់ៗនិងគំនិតផេសេងៗពីវគគសិកេា។
ឆលុះបញាំងអំពីជំាញនិងារអភិវឌេឍឥរិយបថកនុងអំឡុងពេលវគគសិកេា។
ាយតមលេារអភិវឌេឍចំណេះដឹងរបស់សិសេសកនុងអំឡុងពេលវគគសិកេា។
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    លទធផលរំពឹងទុក
សិសេសនឹងទទួលានចំណេះដឹងបំណិននិងឥរិយបថពីារសិកេាមេរៀនារយល់ដឹងផាល់ខលួននិងទំាក់ទំនងសងគម 

ដេលឆលះុបញាងំៅនឹងោលបំណងរួមរបស់បំណិនជីវិត ដេលានកំណត់ៅកនងុោលារណ៍ណេាំបំណិនជីវិតៅ  
មធេយមសិកេាបឋមភូមិ ពេមាំងកំណត់ៅកនុងបំណិនមូលាាន ារសិកេាជំនួញ បំណិនសេដឋកិចច និងបំណិនាជីព
ាយៗ។

     សញញាសមគាល់សមេាប់សកមមភាពនីមួយៗ
ាងកេមនេះាសញាសាាល់សកមមភពាយដើមេបីគេូអនុវតតានោគជ័យកនងុារបងេៀននិងរៀន។

  ធវើសកមមាព ៖គេូាំាច់តេូវធវើសកមមភពផាល់ខលួន
  សរសេរ៖ពេលខលះតេូវារឱេយគេូសរសេរៅលើាោរខៀន

  សួរ ៖ានសំណួរដេលតេូវសួរៅាន់សិសេស
  ពនេយល់ ៖ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេសៅកនុងាាក់

      លំនាំបងេៀន
មេរៀននីមួយៗចេកា ៣ផនេក។ ផនេកទី១ គឺាសេចកតផីតើមដេលយើងពេាយមផេារភាប់ៅនឹងចំណេះដឹងដេលសិសេស

ានសេប់ ឬរំលឹកមេរៀនាស់។ ផនេកទី២ យើងនឹងបងេៀនសកមមភពសំាន់ៗោយផអេកលើវិធីាសេតបងេៀនបេប
ារារគមេង(ចុះសេវជេវ បេមូលព័ត៌ានសាាស ចងកេងឯការ និងបទបាាញ...។) និងយុទធវិធីបងេៀនផេសេងៗ 
ទៀត។ ៅផនេកទី៣ ដេលាផនេកបញចប់ យើងាចាាានា ាល់លទធផលនេារសិកេារបស់យើង គឺានឆលងាត់នូវ
យុទធវិធីខុសៗគាាចេើន។

៣. ខលឹមសារសងខរប
មេរៀនសងខេបតេូវានផតល់ជូនឱេយគេូកនុងផនេកនេះដើមេបីាទុនខលះកនុងារបងេៀនហើយក៏ាសញាណមួយាក់ាក់
បញាក់ពីទំាក់ទំនងនិងារៈសំាន់រាងមេរៀននីមួយៗ។
ាងកេមនេះគឺាសេចកតីសងខេបនេមេរៀនាំង១០ដេលានៅកនុងមូ៉ឌុលបំណិនជីវិតនេះ៖

ចំណងជើងមេរៀន រយៈពេល វតថុបំណង ទំព័រ

១.អំពីវបេបធម៌និង
ារផាស់បដូរ

១ម៉ង
៣០ាទី

ពនេយល់ពីអតថន័យរបស់វបេបធម៌និងរបៀបដេលយើងទទួលាន
ពនេយល់ពីឥទធិពលរបស់វបេបធម៌លើាកបេបកិរិយនិងទំាក់

ទំនងផាល់ខលួន
ពិភកេាពីរបៀបដេលវបេបធម៌ាចផាស់បតូរពីមួយជំាន់ៅ

មួយជំាន់

១

២.ភេទនិងយេនឌ័រ ១ម៉ង
៣០ាទី

ពនេយល់ពីភពខុសបលេកគារាងភេទនិងយេនឌ័រ
ពនេយល់ពីវបេបធម៌លើារយល់ដឹងអំពីយេនឌ័រកនុងសងគម
ពិភកេាពីរបៀបដេលវបេបធម៌ាចផាស់បតូរពីមួយជំាន់ៅ

មួយជំាន់

៩



៣.ាររីសអើង
     

១ម៉ង
៣០ាទី

ាាល់ពីទមេង់មួយចំនួននេផនត់គំនិតយេនឌ័រ
កំណត់ពីទមេង់មួយចំនួននេាររីសអើងកនុងារារ

១៥

៤.តួាទីយេនឌ័រៅកនុង
សហគមន៍

១ម៉ង
៣០ាទី

បេងចេងតួាទីនិងទំនួលខុសតេវូរបស់បុរសនិងារីាារារ
ផលិតភពារារបនតពូជនិងារារសហគមន៍។

២០

៥.ារវិភគៅកនុងសហ
គមន៍

១ម៉ង
៣០ាទី

ពនេយល់ពីារឆលើយតបរបស់សហគមន៍អំពីាររំពឹងទុករបស់តួ
ាទីនិងទំនួលខុសតេវូដេលាក់ទងនឹងផនត់គំនិតយេនឌ័រ។

២៩

៦.ផនត់គំនិតនិងកតីកងវល់
      

១ម៉ង
៣០ាទី

ពនេយល់ពីរបៀបនេគំាតយេនឌ័រកនងុារារប៉ះាល់បេទេស
ឧសេាហកមមៅោកាងលិចដូចាអង់គលេសពេមាំង
បេទេសកេីកេៅោកាងកើតដូចាកមពុា។

៣៤

៧.ារបេងចេកផនត់គំនិត ១ម៉ង
៣០ាទី

ផតល់ឧាហរណ៍ដេលសំាងលើបទពិោធន៍អំពីបុរសនិងសេតី
ដេលទទួលយកតួាទីមិនមេនាបេពេណី។

ផតល់មូលហេតុសមរមេយសមេប់សេតដីើមេបីធវើារចិញចមឹជីវិតកនងុ
ផនេកដេលាវបេបធម៌តេវូានាត់ទុកាភពាមនុសេសសេីនិង
ផទយុមកវិញ។

៣៩

៨.ារចេករំលេកចំណេះដឹង ១ម៉ង
៣០ាទី

កំណត់និងាាល់គំនិតសំាន់ៗដេលាក់ទងនឹងផនត់គំនិត
យេនឌ័រនិងារធវើារសមេចចិតតកនុងារចិញចឹមជីវិត។

៤៦

៩.ារចេករំលេកចំណេះ
ដឹង(ត)

១ម៉ង
៣០ាទី

បេើបេស់ជំាញនិងចំណេះដឹងរបស់ពួកគេដើមេបីបងកើតាផាំងរូប
ភពមួយអំពីផនត់គំនិតយេនឌ័រនិងផលប៉ះាល់របស់ាមកលើារ
ធវើារសមេចចិតតកនុងារចិញចឹមជីវិត។

៥១

១០.ោលបំណងសមេប់
អាគត

១ម៉ង
៣០ាទី

ផតល់ហេតុផលសមសេបអំពីអវីដេលពួកគេចង់ធវើឬាាយៅ
ាពេលពួកគេបញចប់ារសិកេា

ានារមមណ៍លអអំពីអវីដេលពួកគេានរៀននិងបនេសល់ទុកៅ
កំណត់តេវិជជាន

៥៤

៤. ការវាយតមលរ
 ារាយតមលេាន២ផនេកសំាន់ៗ។មួយផនេកាារាយតមលេៅចុងបញចប់នេមូ៉ឌុលនីមួយៗនិងាវិញាាសរសេរ
ដេលយើងតេូវបញចូលៅផនេកាងចុងមូ៉ឌុល ។ ផនេកមួយទៀត ាារាយតមលេៅលើឥរិយបថសិសេស ោយគេូាអនក
សងកេតផាល់រៀងាល់ថងេ ហើយាក់ពិនទុ។ វិធីាយតមលេាំងពីរចំណុចនេះានារៈសំាន់កនុងារាស់ចំណេះដឹង និង
ឥរិយបថរបស់សិសេសាាក់ៗ ។ ចំោះារាយតមលេសិសេសនេះ យើងគិតពិនទុ ៥០ សមើៅនឹងមុខវិាាមួយចំនួនផងដេរ គឺ
យើងឱេយពិនទុ៣៥ៅលើឥរិយបថនិងពិនទុ១៥ៅលើវិញាាសរសេរ។  
      ៅាមមេរៀននីមួយៗ គេទុូកពេលឱេយសិសេសពិភកេាកេមុតូចឱេយានចេើន នេចំណុចសំាន់ៗៅាក់កណាល
មេរៀននីមួយៗ។កំឡុងពេលសិសេសពិភកេាកេមុតូចាពេលវេាដេលគេាូចសងតេតឥរិយបថសិសេសកនងុារាក់ពិនទ។ុ
ាារលអគេគួូរាក់ពិនទឥុរិយបងសិសេសាប់ពីមេរៀនទី៦តៅ។
    
៥.ឯកសារបនថរម
ផនេកនេះផតល់នូវព័ត៌ានរួមសមេប់គេូបេើបេស់រួមាំងផាំងរូបភពសមេប់គេូបេើបេស់ៅកនុងមេរៀននេះ។ 

-ឃ-



-1-

    រយៈពេលបងេៀនៈ១ម៉ង៣០ាទីþ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាោរខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំបេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាោរខៀន...)។

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 ាោរខៀនដីស
 ផាំងកេាសធំ
 ហវឺតចំរុះពណ៌ឬគូល័រទៀន
 សកុត
 ឯការសមេប់សិសេស(ដូចាននិយយាងលើ)

 លទធផលរំពឹងទុក  
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសនឹងាច៖

-ពនេយល់ពីអតថន័យរបស់វបេបធម៌និងរបៀបដេលយើងទទួលយក
-ពនេយល់ពីឥទធិពលរបស់វបេបធម៌លើាកបេបកិរិយនិងទំាក់ទំនងផាល់ខលួន
-រៀបាប់ពីរបៀបដេលវបេបធម៌ាចផាស់បតូរពីមួយជំាន់ៅមួយជំាន់

សរចកតីផតើមៈ ការណរនាំពីម៉ូឌុល និងតរសតសាកលរបងមុនវគគ                                         ៣៥  ាទី
(មេរៀននេះយកលំាំាមកមេងឧបករណ៍បណតុះបណាលគំទេោយកេសួងកិចចារារីនិងGIZ"កមេង
ឧបករណ៍បណតះុបណាលសមេប់មនុសេសវ័យកមេងសតពីីអំពើហិងេាាក់ទងនឹងយេនឌ័រ"ភនពំេញខេមីា២០១០។)

គេូពនេយល់ាបេានបទរបស់មូ៉ឌុលដេលសិសេសនឹងតេូវសិកេាកនុងរយៈពេល១០សាោហ៍ាងមុខនេះគឺនិយយអំពី
ឥទធិពលរបស់យេនឌ័រចំោះារសមេចចិតតកនុងារចិញចឹមជីវិត។ ពនេយល់កនុងរយៈពេល១០សាោហ៍នេះ ពួកគេនឹងរៀនពី
បេានបទមួយចំនួនដូចា វបេបធម៌និងារផាស់បតរូ យេនឌ័រនិងភេទ របៀបដេលគំនិតាំងអស់នេះានឥទធពិលលើារ
សមេចចិតតចំោះជមេើសមុខរបរនិងារាររបស់យើងឬកនុងន័យមេា៉ងទៀតជមេើសកនុងជិវិតរស់ៅរបស់យើង។

គេូសរសេរាកេយ"យេនឌ័រនិងរបៀបដេលាានឥទធិពលលើារសមេចចិតតរបស់យើង"ៅលើាោរខៀន។
ារណេាំពីតេសតាកលេបងមុនវគគ

មេរៀនទី ១ៈ អំពីវបេបធម៌ និងារផាស់បតូរ

      ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ



ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ

 បេប់សិសេសា ារាកលេបងមុនវគគាានារៈសំាន់ណស់ ដើមេបីសវេងយល់ពីារគិត និងារយល់ដឹងរបស់
អនកាំងអស់អំពីបេានបទនេះ។មេា៉ងទៀតារាកលេបងនេះាចជួយោកគេូ/អនកគេូឱេយតេៀមមេរៀនានលអហើយ
ក៏ានបេោជន៍ដើមេបីឱេយដឹងាយើងរៀនានកមេិតណៅពេលបញចប់កមមវិធីកនុងរយៈពេល១០សាោហ៍នេះ។

បេប់សិសេសាំងអស់ាគេូនឹងចេកកេាសសំណួរអំពីបេានបទដេលយើងនឹងតេូវសិកេាកនុងរយៈពេល១០
សាោហ៍នេះ។ ៅចុងបញចប់នេវគគសិកេានេះ ោកគេូ/អនកគេូនឹងឱេយតេសតដូចគានេះមតងទៀត។ (បញាក់បេប់សិសេសា
នេះមិនមេនាតេសតផលូវារោះទេបុ៉នតេាដំណើរារសិកេា។បេសិនបើអនកាំងអស់មិនយល់ចេាស់អំពីចមលើយគេន់តេ
សរសេរអវីដេលពួកគេគិតនិងដឹងៅលើកេាស។)

 គេូចេកកេាសសំណួរៅសិសេសគេប់គា ហើយទុកពេលឱេយ២៥ាទីកនុងារធវើតេសតនេះ។ (តេសតាកលេបងមុនវគគ
ាចរកឃើញៅកនុងឯការសមេប់សិសេស)។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                         ៤០  ាទី

គេណូេាំអំពីបេានបទនិងវតថបំុណងរបស់មេរៀន។ហើយឱេយសិសេសពិភកេាអំពីវបេបធម៌និងរបៀបដេលាន
ឥទធិពលលើាកបេបកិរិយារគិតនិងទំាក់ទំនងរបស់យើង។

មុននឹងយើងដឹងាវបេបធម៌ានឥទធិពលយ៉ងណយើងាំាច់តេូវយល់ពីវបេបធម៌ាមុនសិន។គេូសរសេរសំណួរ
ាងកេមនេះាក់លើាោរខៀនដើមេបីឱេយសិសេសពិភកេា៖តើវបេបធម៌ាអវី?

គេូឱេយសិសេសគិតរៀងៗខលួនអំពីចមលើយរបស់សំណួរនេះោយគានារសរសេរ។បេប់ពួកគេា៖ពួកគេាចបេើ
សំណួរាងកេមដើមេបីាជំនួយកនុងារឆលើយសំណួរ។ទុកពេល៥ាទី។
(គេូសរសេរសំណួរាងកេមៅលើាោរខៀនខណៈដេលសិសេសកំពុងធវើតេសត)
ក)ចូរឱេយឧាហរណ៍អំពីអវីដេលវបេបធម៌ផុដល់សមេប់អនក។
ខ)តើយើងទទួលានវបេបធម៌របស់យើងពីណ?
គ)តើនរណផទេរវបេបធម៌នេះមកឱេយយើង?
ឃ)តើវបេបធម៌ជះឥទធិពលចំោះជីវិតយើងោយរបៀបណ?

 កេយពេល៥ាទីផុតៅ គេូឱេយសិសេសចេករំលេកចមលើយរបស់ពួកគេាមួយដេគូកនុងរយៈពេល៥ាទី។  ហើយ
បាាប់មក ឱេយពួកគេចេករំលេកៅាាក់ាំងមូល។ ខណៈពេលដេលពួកគេ កំពុងចេករំលេក តេូវកត់តេាកេយ/ឃាគនលឹះ
ៅលើាោរខៀន ឬសួរសំណួរបញាក់បនថេម ពេមាំងពេាយមភាប់គំនិតរបស់ពួកគេៅពេលណដេលាចធវើាន
(មើលសេចកតីណេាំសមេប់គេ)ូ។

 កេយពេលារពិភកេាតេូវានបញចប់ គេូបេប់សិសេសា យើងតេូវបេមូលផតុំគំនិតាំងអស់ោះៅាបេោគពីរ
ឬបីដេលឆលើយនឹងសំណួរា តើវបេបធម៌ាអវី? ឱេយសិសេសាាក់មកាងមុខាោរខៀន ហើយសិសេសដទេទៀតបេប់សិសេស
ោះនូវអវីដេលតេូវសរសេរ។ ពួកគេតេូវបេើ ាកេយ និង ឃាៅលើាោរខៀន ដើមេបីបងកើតាបេោគមួយចំនួន
ឬកាខណឌខលីមួយ ដេលឆលុះបញាំងពីចមលើយរបស់សំណួរ (ពិនិតេយមើលគំនិតសំាន់ៗ ដេលានផតល់ជូនកនុងនិយមន័យ
កនុងសេចកតីណេាំសមេប់គេូ)។
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ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ

ៅពេលពួកគេានបញចប់ឱេយពួកគេកត់តេទុកកនុងសៀវៅរបស់ពួកគេនូវបេោគឬកាខ័ណឌដេលឆលើយនឹងសំណួរ។ 

(គេូដើរពិនិតេយមើលខណៈពេលដេលសិសេសកំពុងកត់តេពីាោរខៀនដើមេបីឱេយដឹងាសិសេសាំងអស់យល់ពី
អតថន័យរបស់វបេបធម៌)។

ារពិាកេាអំពីវបេបធម៌ និងារផាស់បតូរ

គេូបេប់សិសេសាអនកាំងអស់នឹងពិភកេាអំពីរបៀបដេលវបេបធម៌ាចជះឥទធិពលលើាកបេបកិរិយរបស់យើង៖
  សួរសិសេសាអវីាសុភសិត។ ឱេយពួកគេ ផតល់ឧាហរណ៍អំពីសុភសិត។ (បេសិនបើានសុភសិតមួយចំនួន

ដេលបាាញពីរបៀបដេលបុរស ារី កុាា និងកុារីគួរតេបេពេឹតត និង/ានទំាក់ទំនងរាងឪពុកាោយនិងកូនៗ
សរសេរាកេយាំងោះលើាោរខៀន)។

តើពួកគេាចនឹកឃើញសុភសិតផេសេងទៀតដេលនិយយអំពីរបៀបដេលបុរសារីកុាានិងកុារីគួរតេបេពេឹតត
ឬសុភសិតដេលនិយយអំពីទំាក់ទំនងរាងឪពុកាោយនិងកូនៗ។ (សរសេរាកេយាំងោះលើាោរខៀន។
ោកគេូ/អនកគេូក៏ាចបេើសុភសិតកនុងសេចកតីណេាំសមេប់គេូាជំនួយ)។

ពនេយល់សិសេសាសុភសិតាំងោះឆលុះបញាំងពីវបេបធម៌របស់យើង។សួរសិសេសា
     តើពួកគេគិតាសុភសិតាំងោះថមីឬាស់ហើយាានបេភពពីណ(ពួកាដកសេង់ពីកេមនិងចេាប់
បេុស/សេី-មើលសេចកតីណេាំសមេប់គេូ)។
     តើសុភសិតាំងោះៅានឥទធិពលកនុងជីវិតបេាំថងេរបស់យើងទៀតដេរឬទេ?

បេប់សិសេសាថងេនេះយើងនឹងពិនិតេយមើលពីរបៀបដេលវបេបធម៌និងសុភសិតាំងនេះានឥទធិពលលើាកបេប-
កិរិយរបស់យើងហើយយើងក៏នឹងពិភកេាផងដេរតើខលឹមារ/អតថន័យរបស់សុភសិតាំងនេះានទំាក់ទំនងនឹងារ
គិតារសមេចចិតតនិងារបេើបេស់ជីវិតរបស់យើងកនុងសតវតេសរ៍ទី២១នេះដេរឬទេ?

ឱេយសិសេសធវើារាដេគូហើយចេកសុភសិតមួយៅគេប់គូាំងអស់។គូមួយចំនួននឹងទទួលានសុភសិតដូចគា
ដេលនិយយអំពីាកបេបកិរិយហើយគូខលះទៀតនិយយអំពីទំាក់ទំនងកនុងគេួារ។បេសិនបើាចសុភសិតាំង
អស់គួរតេូវានចេកៅឱេយសិសេសគេប់ៗគា។

 បេប់សិសេសា ោក/អនកគេូចង់ឱេយអនកាំងអស់គាគូរូបភពមួយដេលឆលុះបាាញពីអតថន័យរបស់សុភសិតោះ
កនុងរយៈពេល១០ាទី។កនុងន័យមេា៉ងទៀតគឺាកបេបកិរិយដេលសុភសិតរំពឹងទុកពីបុរសារីនិង/ឬទំាក់ទំនងរាង
ឪពុកាោយាមួយនឹងកូន។ សិសេសាចគូរូបតេមួយផាំងាមួយគា ឬគូរូបពីរផាំងរៀងៗខលួន។ (ទុកឱេយពួកគេាអនក
ជេើសរីស)

ខណៈដេលសិសេសកំពុងគូររូបគេូសរសេរសំណួរាងកេមនេះៅលើាោរខៀន៖
ក.តើសុភសិតនេះានឥទធិពលលើជីវិតរបស់យើងដូចមតេចខលះកនុងរូបភព?
ខ.តើសុភសិតនេះាក់ាររំពឹងទុកអវីខលះមកលើជីវិតរបស់យើងកនុងរូបភពោះ?
គ.តើនរណដេលានាក់ាររំពឹងទុកនេះមកលើយើងកនុងរូបភពោះ?

-3-



ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ

ឃ.តើាររំពឹងទុកនេះានបេភពមកពីណ?
ង.តើសុភសិតានឥទធិពលលើជីវិតរបស់យើងដេរឬទេ?ោយរបៀបណ?
ច.តើសុភសិតនេះានចំណុចវិជជាននិងអវិជជានអវីខលះ?

ឆ.តើអនកចង់ផាស់បតូរសុភសិតដេរឬទេ?ោយរបៀបណ?

បេប់សិសេសាពួកគេនឹងបនតៅពិភកេាពីរបៀបដេលវបេបធម៌ាចបេបេួល។ឱេយសិសេសពិនិតេយមើលគំនូររបស់ពួកគេ
ហើយពិភកេាាមួយដេគូ ោយបេើសំណួរៅលើាោរខៀន។ (គេាូចដើរពិនិតេយមើល និងជួយជំរុញទឹកចិតតសិសេស
ដេលពំុសូវពិភកេា)។ទុកពេល១០ាទីសមេប់ារពិភកេា។

បាាប់ពីសិសេសពិភកេាចប់ ឱេយដេគូដេលពិភកេាវបេបធម៌ានឥទធិពលលើាកបេបកិរិយ ឡើងបាាញពីលទធផលនេារ
ពិភកេា ដល់សិសេសកនុងាាក់ាំងមូលឯសិសេសដទេទៀត ាចចូលរួមកនុងារពិភកេា ៅពេលដេលសិសេសាំងអស់ាន
ផតល់ចមលើយរបស់ពួកគេរួច។

សួរសិសេសាតើពួកគេឯកភពាមួយអវីដេលគាយើងានផាស់បតូរសុភសិតោះដេរឬទេ។
បេសិនបើគានគូណមួយធវើារកេបេសុភសិតោះទេសួរពួកគេពីមូលហេតុដេលមិនផាស់បតូរនេះហើយសួរ

សិសេសដទេា តើពួកគេឯកភពឬទេ។ (មើលសេចកតីណេាំសមេប់គេូ សមេប់ចំណុចសំាន់ៗដេលអនកគួរ
បញចូលកនុងារពិភកេានេះ)

បាាប់មកឱេយដេគូដេលធវើារពិភកេាសុភសិតដេលានទំាក់ទំនងនឹងចំណងទំាក់ទំនងដើមេបីធវើារបាាញ។ធវើដូច
ដំណើរារាងលើ។បនតធវើរបៀបនេះាសេ័យលើពេលវេាដេលអនកាន។(សិសេសដេលមិនានបាាញកនុងាាក់នឹង
ាចផតល់គំនិតរបស់ពួកគេកនុងផនេកនេកិចចារផទះ-មើលសកមមភពបាាប់)

បញចប់មររៀន                                                                                                                         ១៥  ាទ ី    

                         

គេូបេប់សិសេសាាានារៈសំាន់កនុងារចេករំលេកនូវអវីដេលអនកាំងអស់គាានរៀនពីកនុងមេរៀនថងេនេះ
ដល់អនកដេលជុំវិញយើង។

កិចចារផទះ៖ពេលតេឡប់ៅផទះវិញ
ចូរចេករំលេកនូវអវីដេលបអូនៗានរៀនអំពីសុភសិតនិងគំនិតដេលទទួលានពីារពិភកេាអំពីរបៀបដេល

វបេបធម៌ាចជះឥទធិពលលើជីវិតរស់ៅរបស់យើង និងរបៀបដេលាាចបេបេួលាមួយនឹងារផាស់បតូរកនុងសងគម
ដល់អនកៅជុំវិញ។

សួរឪពុកាោយឬាណពេាាលរបស់បអូនៗាវបេបធម៌ដេលានផាស់បតូរកនុងរយៈពេលាចេើនឆាំកនលងមកនេះ
តើពួកគត់គិតាារផាស់បតូរាំងោះលអឬាកេក់?ហេតុអវី?

បេប់សិសេសឱេយកត់តេចូលកនុងសៀវៅរបស់ពួកគេនូវអវីដេលពួកគេានរៀនពីមេរៀនថងេនេះនិងអវដីេលពួកគេ
តេវូធវើពេលតេឡប់ៅផទះវិញ។ជួបគាពេលកេយយើងនឹងជជេកគាពីបញានេះ។
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សរចកតីណរនាំសមរាប់គរូ

ចំណុចសំាន់សមេប់គេូ គួរានមុនពេលបងេៀន៖
វបេបធម៌ដុសាត់ជំនឿគុណតមលេនិងាកបេបកិរិយ។
វបេបធម៌របស់យើងតេូវានផទេរពីមួយជំាន់ៅមួយជំាន់ាមរយៈគេួាររបស់យើងសហគមន៍របស់យើងាាប័ន

អប់រំកនុងសងគមរបស់យើងដូចាាារៀនវតតាាម។
មនុសេសវ័យកមេងទទួលរងឥទធិពលនេវបេបធម៌ភាមៗបាាប់ពីពួកគេានកើតនិងអំឡុងពេលដេលពួកគេធំដឹងកតី។
 សងគមផាស់បតូរ វបេបធម៌បេបេួល។ ឧាហរណ៍ ាលពី២០ឆាំមុន សងគមភគចេើនតេូវផាស់បតូរ ដើមេបីសមេបាម

ពិភពោកសម័យថមីដេលាសម័យទំាក់ទំនងបចចេកវិទេាជុំវិញពិភពោកនិងបេើវិធីថមីៗកនុងាររកចំណូល។
 ានភពាំាច់ដេលតេូវចងាំា វបេបធម៌របស់យើងឆលុះបញាំងពីគុណតមលេ និងជំនឿរបស់យើង។ មនុសេសកនុង

សងគមខុសៗគា ាចានគុណតមលេ និងជំនឿដូចគា បុ៉នតេក៏ានភពខុសគាផងដេរ ាសេ័យលើារជះឥទធិពលពី
គេួារនិងាាប័នអប់រំកនុងសងគមដេលពួកគេធំដឹងកតីមកាមួយ។

តេសតាកលេបងមុនវគគសិកេា៖
ោលបំណងរបស់តេសតនេះគឺដើមេបីាស់សទង់ពីគំនិតនិងចំណេះដឹងដេលសិសេសទទួលានពីវគគសិកេា។ដូចនេះ

គេូគួរតេរកេាទុកនូវចមលើយរបស់សិសេសកនុងតេសតាកលេបងមុខវគគនេះឱេយានលអ ដើមេបីធវើារបេៀបធៀបចមលើយា
មួយនឹងតេសតបញចប់វគគ។

  តេសតាកលេបងកនុងមេរៀនទីមួយនេះមិនានចមលើយទេ បុ៉នតេតេសតកនុងមេរៀនទី១០ ានាក់បញចូលនូវចំណុច
សំាន់ៗដេលសិសេសគួរសរសេរចូល។ចំណុចាំងអស់ោះគួរតេូវានបងេៀនកនុងមេរៀនបំណិនជីវិត។

  អនកាចថតចមលងកេាសសំណួរនេះហើយចេកៅឱេយសិសេស ឬក៏ឱេយសិសេសសរសេរាៅលើកេាសដេលអនកាច
បេមូលាន។ាានារៈសំាន់ដេលអនកតេូវរំលឹកពួកគេាពួកគេនឹងធវើតេសតដូចគានេះៅចុងបញចប់វគគ។ដូចនេះ
ពួកគេនិងអនកាចមើលឃើញពីកមេិតអភិវឌេឍន៍ចំណេះដឹងរបស់ពួកគេចំោះបេានបទ។ ចូរបញាក់ពួកគេា នេះ
គេន់តេាដំណើរារសិកេាដូចនេះពួកគេមិនគួរានាមមណ៍ភ័យពេួយកនុងារធវើតេសតនេះឡើយ។

ារពិាកេាអំពីវបេបធម៌៖
អំឡុងពេលសិកេាតេូវដឹកាំសិសេសោយសួរសំណួរនិងផតល់ព័ត៌ានបនថេមរួមាំង៖

ឱេយពួកគេធវើារពិារណចំោះផនេកផេសេងៗកនុងជីវិតរបស់យើងដេលរងឥទធិពលោយវបេបធម៌ភា
សមលៀកបំាក់ាារពិធីបុណេយជំនឿាសាជីវភពរស់ៅនិងារាររបស់យើង។

ឱេយពួកគេកេឡេកមើលារផាស់បតរូដេលកើតានចំោះអវាំីងអស់ោះកនងុរយៈពេល២០ឆាំកនលងមកនេះ។
ឧាហរណ៍៖សមលៀកបំាក់ាារនិងជីវភពរស់ៅ។តើាានារផាស់បតូរអវីខលះ?

ាារ៖រងឥទធពិលពីបេទេសដទេនិងជនបរទេសដេលកំពុងរស់ៅកនងុបេទេសកមពុាាពិសេសគឺៅ
ទីកេុង។

សមលៀកបំាក់៖ទទួលរងោយឥទធិពលពិភពោកាមរយៈអីុនធើណេតាមរយៈាំារេយធម៌មកពីបរទេស
និងាមរយៈោងចកេអនតរាតិដេលដំណើរារៅទីនេះ។

ជីវភពរស់ៅនិងារារ៖រងឥទធិពលោយារបេបេួលកនុងផនេកសេដឋកិចចានអនកធវើារផាស់បតូរពី
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កនលេងមួយៅកនលេងមួយាចេើនានឱាសារារាន់តេចេើនាមរយៈារវិនិោគបរទេស។ារារោងចកេ
ានន័យាមនុសេសាន់តេចេើនៅទីកេុងនិងាកចេញពីជនបទ...។ល។
ៅពេលសិសេសចងកេងនិយមន័យរបស់វបេបធម៌ៅចុងបញចប់នេសកមមភពនេះតេូវបេកដាចំណុចាងកេមតេូវ

ានាក់បញចូល៖
  វបេបធម៌គឺាជំនឿ គុណតមលេ និងទាាប់បេពេណីដេលសតេងចេញាមរយៈាកបេបកិរិយាំងាយណដេល

យើងរៀនចេះពីឪពុកាោយ សហគមន៍ និងាាប័ន សងគមរបស់យើងដេលានដូចា រាាភិាល ាារៀន
វតតាាម...។ល។គំនិតនិងារយល់ឃើញាំងោះតេូវានផទេរពីមួយជំាន់ៅមួយជំាន់ហើយជួយយើងឱេយ
ានាមមណ៍ាាកមមសិទធិរបស់សងគមឬសហគមន៍របស់យើង។

វបេបធម៌នឹងានភពខុសបលេកគាពីសងគមមួយៅសងគមមួយទៀតាសេ័យលើអវីដេលសងគមោះផតល់តមលេឱេយ។
គុណតមលេរបស់យើងបញាក់នូវអវីដេលយើងជឿា លអឬាកេក់ សមរមេយឬមិនសមរមេយ ធមមាឬមិនធមមា។ នេះ
ានន័យា វបេបធម៌តេូវានបងកើតនិងអភិវឌេឍឡើងោយសងគមមិនមេនាផនេកធមមាតិរបស់យើងដេលកើតមក
ាមួយោះទេ។

  ដូចនេះហើយ វបេបធម៌មិនៅនឹងដដេលោះទេ  ាផាស់បតូរៅាមបមេបមេួល របស់ពិភពោក និងរបៀប
ដេលាប៉ះាល់ដល់សងគមរបស់យើង។ ឧាហរណ៍៖ បចចេកវិទេាថមីៗ និងាានភពសេដឋកិចចថមីៗាំឱេយានារ
ផាស់បតូរផេសេងៗាក់ទងនឹងាកបេបកិរិយរបស់យើងដេលបណាលឱេយជំនឿ និងទំនៀមទំាប់របស់មនុសេសាន
ារបេបេួល។

ារពិាកេាអំពីវបេបធម៌និងារផាស់បតូរ៖
  "ចេាប់កេម "ឬ" កេមនេភពគួរសម" បងេៀនកូនខមេរឱេយានភពសលូតបូត ានារោរព និង ារទទួលយក

ារគេប់គេង។
"ចេាប់បេុស/សេី"ឬ"កេមនេារបេពេឹតតរបស់បុរស/ារី"លើកតមកើនបុរសហើយបងេៀនមនុសេសសេីឱេយធវើខលួនអនក

កេមបាាប់។
 ស៊ូសេក់ាម មិនសេក់ទឹកភនេក។ (ាកបេបកិរិយ៖ បុរសមិនគួរបាាញពីារមមណ៍ទន់ខេាយ -

គេន់តេភពាាាន)
មនុសេសសេីបងវិលចងេកានមិនជុំ។(ាកបេបកិរិយ៖ទីកនលេងរបស់មនុសេសសេីគឺចងកេនាយកនុងផទះ)
មនុសេសបេុសចូលចងកេននិងធវើារារផទះាមនុសេសអន់ខេាយ។(ាកបេបកិរិយមនុសេសបេុសានតួាទីផេសេង

ហើយមនុសេសសេីក៏ានតួាទីផេសេងដេរមិនាចចេករំលេកានទេ)
  មនុសេសបេុសាាសទឹកដប់ មនុសេសសេីាកេណត់ស។ (ាកបេបកិរិយ៖ មនុសេសសេី អន់ាងមនុសេសបេុស

ហើយគួរតេបេពេឹតតខលួនាអនកកេមបាាប់)
សលឹកឈើជេុះមិនឆាយពីគល់។(ទំាក់ទំនង៖កូនៗគួរៅជិតឪពុកាោយរបស់ពួកគេ)
ឪពុកាោយយើញពនលឺពេះាទិតេយមុនអញចឹងកូនគួរតេោរពាមអវីដេលឪពុកាោយបេប់។(ទំាក់ទំនង៖កូន

គឺៅកេមបាាប់ឪពុកាោយ)
នំមិនដេលធំាងាឡិ។(ទំាក់ទំនង៖កូនសេីតេូវាោប់ាមបាាប់របស់ឪពុកាោយ)
កុំឱេយកូនសេីៅោះយូរដូចកូនបេុសពេះពេលាងធំឡើងាងនឹងៅាមនុសេសរឹងរូស។(ទំាក់ទំនង៖ារ

រំពឹងទុកដេលកមេងបេុសគួរទទួលានារយកចិតតទុកាក់និងថេរកេាាងកមេងសេី)
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ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ

អំឡុងពេលពិភកេាចូរលើកឡើងពីចំណុចាងកេម៖
រំលឹកសិសេសាសុភសិតខលះឆលុះបញាំងពីវបេបធម៌របស់យើងហើយវបេបធម៌ក៏កើតឡើងោយារសងគមដេរ។
ពិភកេាពីភពខុសបលេកគារាងាកបេបកិរិយដេលតេូវានរំពឹងទុកសមេប់បុរសនិងារីបេពេឹតតោយោង

ាមសុភសិត។តើាតេឹមតេូវឬទេ?តើអនកពិតាជឿាក់ាបុរសមិនគួរយំហើយមនុសេសសេីគួរតេៅផទះ?តើ
រូបភពនេះសមេបនឹងរបៀបរស់ៅកនុងជីវិតរបស់យើងាពេលអាគតដេរឬទេ?ហេតុអវីមិនដូចនេះ?
តើាកបេបកិរិយរបស់បុរសនិងារីានារផាស់បតូរយ៉ងដូចមតេចខលះដេលយើងានកនុងសងគមរបស់យើង?

ពិភកេាពីសុភសិតដេលឆលុះបញាំងពីទំាក់ទំនងាមួយឪពុកាោយ។តើារបេបេួលកនុងសងគមានផាស់បតូរ
ទំាក់ទំនងដេលយើងានាមួយឪពុកាោយាពេលបចចុបេបននយ៉ងដូចមតេចខលះ?

អវីដេលសំាន់បំផុតដើមេបីរំលឹកសិសេសាពួកគេាអនកជំាន់កេយហើយពួកគេាអនកដុសាត់វបេបធម៌របស់
កមពុាាពេលអាគត។បុ៉នតេបញាក់ាោះបីាយើងាផនេកមួយរបស់សងគមក៏ោយក៏យើងៅតេាបុគគល
ាច់ោយឡេកដេលតេូវធវើារសមេចចិតតលើតមេូវារនិងចំណង់របស់យើង។ោះាតមេូវារនិងចំណង់
ាំងោះមិនតេូវាមាររំពឹងទុករបស់វបេបធម៌កនុងសងគមក៏ោយ។
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ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ

     រយៈពេលបងេៀនៈ១ម៉ង៣០ាទី

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាោរខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំបេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាោរខៀន...)។

សាារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 ាោរខៀនដីស
 ផាំងកេាសធំហវឺតចំរុះពណ៌ឬគូល័រទៀន
 កេាសពណ៌ាត់ាាងារេតូចៗនិងសតុត

លទធផលរំពឹងទុក
ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសនឹងាច

-ពនេយល់ពីភពខុសគារាងភេទនិងយេនឌ័រ
-ពនេយល់ពីវបេបធម៌លើារដឹងឮអំពីយេនឌ័រកនុងសងគម
-រៀបាប់អំពីរបៀបដេលវបេបធម៌ាចផាស់បតូរពីមួយជំាន់ៅមួយជំាន់  

សរចកតីផតើមៈ ចំណងទំនាក់ទំនងរវាងមនុសរស                                                                      ១៥ ាទី

 រំលឹកមេរៀនាស់ និងតេួតពិនិតេយកិចចារផទះាលពីសាោហ៍មុន។តើពួកគេានរៀនអវីខលះាលពីមេរៀនមុន?គេូឱេយ
សិសេសផតល់ោបល់អំពីអវីដេលពួកគេានរៀនពីឪពុកាោយឬាណពេាាលនិងសាជិកសហគមន៍អំពីវបេបធម៌។

ពេយួររូបភពផាំងធំ"ដប់ដងតេូវ?ឬដប់ដងខុស?"ៅលើាោរខៀន។
ពនេយល់បេប់សិសេសា៖ថងេនេះយើងនឹងជជេកគាពីភពខុសគារាងកមេងបេុសនិងកមេងសេីនិងារទទួលខុសតេូវ

របស់ពួកគេ។ដូចនេះយើងនឹងលេងលេបេងតូចមួយាមួយគា។ៅាាងនេាាក់នេះគឺផនេកយល់សេបនិងាាងទៀតគឺ
ផនេកមិនយល់សេប។ដូចនេះៅពេលខ្ញុំានឬចងអុលបេោគៅលើផាំងរូបភពអនកាំងអស់គាតេូវសមេចចិតតៅ
ាងយល់ពេមឬមិនយល់ពេម។

លេងលេបេងនេះរហូតដល់បញចប់ាំង១០បេោគ។ពេលបញចប់បេោគនីមួយៗគេូតេូវសួរពីមូលហេតុ៖
ហេតុអវីគេឯកភពឬមិនឯកភព។

សរសេរាកេយ"ភេទនិងយេនឌ័រ- ដូចគាឬខុសគា?"ៅលើាោរខៀន។
  តើសិសេសាំងអស់ាាប់ឮាកេយាភេទនិងយេនឌ័រដេរឬទេ?ភេទសំៅលើអវី?យេនឌ័រានន័យដូច

មតេច?

មេរៀនទី ២ៈ  ភេទ និងយេនឌ័រ
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                   ៦៥  ាទី

ភេទ និង យេនឌ័រ  - ដូចគាឬខុសគា?
 គេូបិទផាំងរូបភពរូបាងរបស់មនុសេសបេុស និងមនុសេសសេី ហើយឱេយសិសេសរៀបាប់ពីចរិត លកខណៈរបស់ារី/កមេង

សេី និងបុរស/កមេងបេុស។ ឧាហរណ៍៖ បេភេទនេតួាទីដេលពួកគេានកនុងសងគម ជំាញ ាកបេបកិរិយ ារមមណ៍
ឥរិយបថារាររូបាង...។ល។អវីគេប់យ៉ងដេលអនកគិតាបុរស/កមេងបេុសខុសពីសេតី/កមេងសេី។(អនកគេូ/ោកគេូ
គេន់តេចង់ានឧាហរណ៍ពីរឬបីបុ៉ោោះដើមេបីឱេយចេាស់ាសិសេសយល់នូវអវីដេលតេូវធវើ។)

សរសេរឧាហរណ៍មួយឬពីរៅលើាោរខៀនៅជិតរូបភពបុរសឬារី។

បាាប់មកបេប់សិសេសាពួកគេនឹងានារបេកួតបេជេងមួយ។គេូចេកាពីរកេុមសិសេសសេីមួយកេុមហើយសិសេស
បេុសៅមួយកេុម រួចផតល់ប័ណណពណ៌ៅកេុមាំងពីរ។ ប័ណណគួរតេានពណ៌ខុសគាសមេប់កេុមាំងពីរ។ ៅលើប័ណណ
សិសេសសេីតេូវសរសេរពីចរិតលកខណៈដេលសាាល់ាបុរសឬកមេងបេសុឱេយានចេើនបំផុតាមតេាចធវើាន។ចំណេក
ឯសិសេសបេុសតេូវសរសេរពីចរិតលកខណៈរបស់ារីឬកមេងសេីឱេយានចេើនបំផុតាមតេាចធវើាន។ ប័ណណមួយាច
សរសេរានមួយគំនិត។បេប់ពួកគេាពួកគេានរយៈពេល១៥ាទីសមេប់កិចចារនេះហើយៅពេលបញចប់អនកគេូ/
ោកគេូនឹងពិនិតេយមើលាតើកេុមណានប័ណណចេើនាងគេ។ពួកគេាចបិទប័ណណដេលសរសេររួចៅាមរូបភព
បុរស/សតេីដេលានៅលើាោរខៀន។

 ខណៈដេលសិសេសកំពុងសរសេរៅលើប័ណណ គេូតេូវដើរពិនិតេយមើលាមកេុម ដើមេបីឱេយបេកដា សិសេសនឹងមិន
មើលតេឹមតេភពខុសគានេាងាយ។ លើកទឹកចិតតពួកគេឱេយគិតពីតួាទីបុរស និងសេតី ឬាកបេបកិរិយ ដេលកំណត់
ោយសងគមនិងារមមណ៍ាមួយគេួារឬសងគម....។

 បាាប់ពី១៥ាទីកនលងផុតៅ បញេឈប់សកមមភព ហើយឱេយសិសេសាប់ចំនួនប័ណណរបស់ពួកគេ។ កេុមដេលាន
ចំនួនតិចាងគេ តេូវឡើងមកានចមលើយរបស់ពួកគេ។ កេុមបាាប់ធវើដូចគា។ (លើកទឹកចិតតសិសេសឱេយទះដេលើកទឹក
ចិតតឱេយគាៅវិញៅមក)
     បេប់សិសេសាយើងនឹងមើលចរិតលកខណៈដេលពួកគេានសរសេរៅលើាោរខៀនហើយធវើារសមេចាមួយ
ណាលកខណៈធមមាតិនិងមួយណាលកខណៈវបេបធម៌។

គេូសរសេរាកេយ"ធមមាតិ/ជីវាសេត"និង"វបេបធម៌/សងគម"ៅលើាោរខៀន។
      តេួតពិនិតេយារយល់ដឹងពីាកេយនេះ(មើលសេចកតីណេាំសមេប់គេូ)។គេូសួរសិសេស៖តើយើងាចផាស់បតូរចរឹត
លកខណៈធមមាតិ/ជីវាសេតានដេរឬទេ? តើយើងាចផាស់បតូរចរិតលកខណៈសងគម/វបេបធម៌ានដេរឬទេ? (មើល
សេចកតីណេាំសមេប់គេូ)

សិសេសធវើារពិនិតេយមើលប័ណណសមេប់ចរិតលកខណៈរបស់មនុសេសសេីមុន។ាក់ប័ណណៅាងកេមាកេយ "ធមមាតិ/
ជីវាសេត"ឬ"វបេបធម៌/សងគម"ក៏ាន។ពិភកេាពីប័ណណនីមួយៗដើមេបីឱេយបេកដាសិសេសផតល់មូលហេតុសមេប់
ជមេើសរបស់ពួកគេ។ៅពេលពួកគេានបញចប់ាមួយចរិតលកខណៈរបស់មនុសេសសេីធវើដូចគាដេរចំោះចរឹតលកខណៈ
របស់មនុសេសបេុស។
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សួរសិសេសពីចំណងជើងនេមេរៀនថងេនេះ។(ភេទនិងយេនឌ័រ-ដូចគាឬខុសគា?)
សួរសិសេសាតើាកេយមួយណដេលាក់ទងនឹងចរឹតលកខណៈធមមាតិ/ជីវាសេតហើយាកេយមួយណដេលាក់
ទងនឹងចរិតលកខណៈវបេបធម៌/សងគម។ាសេ័យាមារពិភកេារបស់សិសេសឱេយពួកគេពនេយល់ពីភពខុសគារាងភេទ
និងយេនឌ័រ(បេើបេស់ចំណុចដូចគានឹងសេចកតីណេាំសមេប់គេូដើមេបីជួយបងកើនារយល់ដឹងរបស់ពួកគេ)។

បាាប់មកផតល់ឯការសមេប់សិសេសដេលពនេយល់អំពីនិយមន័យរបស់ាកេយភេទនិងយេនឌ័រ។
     ឱេយសិសេសានាោយាាត់សងៀម។ ៅចុងបញចប់នេារាន ពួកគេាចសួរសំណួរ ាន បេសិនបើពួកគេមិន
ចេាស់ពីអវីមួយ។(បេសិនបើអនកមិនាចថតចមលងឯការសមេប់សិសេសានទេអនកាចចមលងៅលើផាំងកេាសធំ
ហើយឱេយកត់តេទុកកនុងសៀវៅរបស់ពួកគេ។ ពួកគេតេូវារពេលវេាបនថេមដើមេបីធវើកិចចារនេះ អនកមិនគួរបងខំ
ពួកគេ។)

ាររំពឹងទុកតួាទីយេនឌ័រ និងផនត់គំនិតយេនឌ័រ

សួរសិសេសាតើពួកគេានាប់ផតើមគិតអំពីអវីដេលពួកគេចង់ធវើឬចង់ាាយៅាៅពេលដេលពួកគេបញចប់ារ
សិកេា។

ឱេយសិសេសផតល់គំនិតមួយចំនួនអំពីអវីដេលពួកគេនឹងធវើៅពេលដេលពួកគេបញចប់ារសិកេា។
បាាប់មកឱេយពួកគេកត់តេបេោគាងកេមដេលានសរសេរៅលើាោរខៀនទុកកនុងសៀវៅរបស់ពួក

គេ។ពួកគេមិនាំាច់កត់តេាកេយកនុងរងវង់កេចកទេ។

(អនកសរសេរបេោគាំងោះពេលសិសេសកំពុងាននិយមន័យរបស់ភេទនិងយេនឌ័រកនុងសកមមភពមុន)។
ក)ៅពេលខញុំបញចប់ារសិកេាខញុំនឹង...(តើអនកគិតាអនកនឹងធវើអវីៅពេលបញចប់ារសិកេា?)
ខ) បេសិនបើខញុំានភេទផទុយពីនេះ ខញុំគិតាខញុំនឹង... (តើអនកគិតាអនកនឹងធវើអវីៅពេលបញចប់ារសិកេា 
បេសិនបើានភេទផទុយពីនេះ?)

ពិនិតេយារយល់ដឹងពីបេោគាំងោះនិងអវីដេលពួកគេតេូវធវើ(មើលសេចកតីណេាំសមេប់គេូ)។ទុកពេល៥
ៅ៨ាទីសមេប់កិចចារនេះ។

គេូគូរាាងាងកេមៅលើាោរខៀន(អនកាចគូរាខណៈដេលសិសេសកំពុងបំពេញបេោគរបស់ពួកគេ)។

ចមលើយរបស់កេុមកមេងសេី ចមលើយរបស់កេុមកមេងបេុស

ាមនុសេសសេី ាមនុសេសបេុស ាមនុសេសសេី ាមនុសេសបេុស
សំាងារ

....... IT
......

គេូបងេៀន
.....

វិសវករ
ាងមូ៉តូ
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 ៅពេលដេលពួកគេបញចប់បេោគរបស់ពួកគេឱេយពួកគេចូលាកេុមដេលានគាតេសាជិកសេីឬបេុស។កនុង
កេុមនិមួយៗ តេូវបងកើតាបញជីាាងមួយដេល ពួកគេគិតា ពួកគេនឹងធវើ ោងាមភេទដេលពួកគេានាពេល
បចចុបេបនននេះនិងអវីដេលពួកគេនឹងធវើបេសិនបើពួកគេានភេទផទុយពីនេះ។ទុកពេល១០ាទីសមេប់ារារនេះ។

 ឱេយកេុមដេលានសាជិការីផតល់មតិោបល់អំពីបេភេទសកមមភពដេលពួកគេានកនុងបេអប់ "ាមនុសេសសេី"
ហើយកនុងបេអប់"ាមនុសេសបេុស"។ឱេយកេុមមួយដេលានសាជិការីផេសេងទៀតបនថេមៅកនុងាាងបេសិនពួកគេ
ានអវីខុសបលេកគា។ធវើដូចគាសមេប់កមេងបេុស។

ឱេយសិសេសមើលភពខុសៗគាអំពីសកមមភពដេលតេូវកំណត់សមេប់បុរសនិងារី។ាប់ផតើមារពិភកេាពីមូលហេ
តុដេលនេភពខុសបលេកគារាងដេលពួកគេានលើកឡើង។

បេើសំណួរាងកេមដើមេបីជួយោកគេូ/អនកគេូកនុងារដឹកាំារពិភកេា៖
ក)តើមនុសេសសេី/បេុសតេូវតេាាយា/ធវើអវីដេលអនកានសរសេរ?
ខ)តើនរណឬអវីដេលាននិយយដូចនេះ?
គ)តើមនុសេសបេុស/សេីាចធវើអវីដូចគានឹងភេទមនុសេសដេលានផទុយគាដេរឬទេ?
ឃ)តើាររំពងឹទកុរបសស់ងគមអំពតីាួទីនងិទនំលួខសុតេវូរបសយ់ើងានផលប៉ះាល់ដលជ់មេើសជវិីតរបសយ់ើង
ោយរបៀបណ?

(មើលសេចកតីណេាំសមេប់គេូ សមេប់ាារណេាំៅចំណុចសំាន់កនុងារពិភកេា)។ ៅពេលអនកបញចប់ារ
ពិភកេានេះឱេយសិសេសកត់តេនិងបំពេញបេោគាងកេមកនុងសៀវៅរបស់ពួកគេ៖

ក)ៅពេលដេលខញុំបញចប់ារសិកេា

 សួរសិសេសាតើពួកគេៅតេានចមលើយដូចាលពីលើកមុន ឬក៏ានខុសពីពេលមុន។ បេសិនបើពួកគេចង់ អនកឱេយ
សិសេសមួយចំនួនចេករំលេកចមលើយរបស់ពួកគេ។

បញចប់មររៀន                                                                                                             ១០  ាទី

 ពនេយល់បេប់សិសេសា ាានារៈសំាន់ដើមេបីធវើារឆលះុបញាងំពីអវដីេលពួកគេានរៀនពីកនងុមេរៀនថងេនេះ ោយ
ារបេើបេស់ចំណេះដឹងរបស់ពួកគេកនងុាានភពជីវិតាក់សតេង។

កិចវារផទះ៖
ពេលអនកាំងអស់តេឡប់ៅផទះចូរជេើសរីសសកមមភពមួយឬពីរដេលសាជិកគេួារាចចូលរួមានដូចា៖

ារចមអិនាាររួមគាារសាាតារថេរកេាកមេងៗ...។ល។
សិសេសតេូវសងកេតពីាកបេបកិរិយដេលពួកគត់(សាជិកកនុងគេួារឬសហគមន៍)ានបាាញឬបេពេឹតត

ៅពេលដេលពួកគត់ធវើសកមមភពាំងោះ។
រួចកត់តេចំណុចនូវាកបេបកិរិយ/ារគិតរបស់អនកាំងោះាក់ចូលកនុងសៀវៅ។
បាាប់មកឱេយពួកគេគិតាតើវិធីដេលមនុសេសោះបេពេឹតតគឺាលទធផលនេធមមាតិ/ភេទឬវបេបធម៌/យេនឌ័រ។
បេប់សិសេសាពួកគេាចនិយយបេប់ៅសាោហ៍កេយ។

ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ

-12-



សរចកតីណរនាំសមរាប់គរូ

 តួាទី និងារបេពេឹតតាចេើនរបស់យើងដេលាមនុសេសបេុស និងមនុសេសសេីគឺានមកពីផនេកធមមាតិ និងផនេក
វបេបធម៌។ មនុសេសសេីានផទេោះ កើតកូន និងបំៅោះ គឺាកាោធមមាតិ។ បុរសមិនាចានផទេោះ កើតកូន ឬ
បំៅោះ។ោះបីាយ៉ងណក៏ោយក៏តួាទីដេលផតល់ឱេយមនុសេសសេីគឺា"ាោយ"ដេលៅផទះនិងមើលថេគេួារ
គឺាារបងកើតឡើងោយសងគមាមរយៈឥទធិពលវបេបធម៌។បុរសក៏ាចៅផទះនិងមើលថេកូនានដេរ។មនុសេសសេី
ក៏ាចធវើារៅាងកេផទះានដេរ។

ភេទ និងយេនឌ័រៈ ដូចគា ឬខុសគា?
 ធមមាតិ/ជីវាសេត៖ គឺាលកខណៈដេលយើងកើតមកាមួយ ហើយយើងមិនាចកេបេឬផាស់បតូរាាន បើគាន

ារជំនួយពីផនេកវេជជាសេត។
 វបេបធម៌/សងគម៖ គឺាលកខណៈ ឬតួាទី ឬារគិតដេលមិនានកើតមកាមួយយើង បុ៉នតេយើងរៀនចេះ ពីគេួារ

សហគមន៍និងាាប័នសងគមរបស់យើងដូចាាារៀនវតតាាមរាាភិាល...។ល។យើងាចផាស់បតូរលកខណៈ
ាំងោះានោយមិនាំាច់តេូវារជំនួយពីផនេកវេជជាសេតឡើយ។

ហេតុអវីានាាានារៈសំាន់ដើមេបីដឹងពីារគិតលកខណៈរបស់យើងភាប់ៅនឹងភេទឬៅនឹងយេនឌ័រ?
 យើងាចយល់ាាររំពឹងទុកមួយចំនួនតេូវានាក់ៅលើយើងោយារតេវបេបធម៌ហើយាររំពឹងទុកមួយ

ចំនួន ធវើឱេយានារមមណ៍ាពិាកកនុងាររស់ ដូចនេះយើងាចកេបេាាន ោះបីាតេូវចំណយពេល
ចេើនដើមេបីធវើាក៏ោយ។

យើងាចធវើារាមួយគាកមេងបេុស/បុរសនិងកមេងសេី/ារីហើយកំណត់លកខណៈអវីដេលយើងតេូវធវើកនុងាម
ាបុគគលមួយរូបៅកនុងសងគមារកំណត់នូវលកខណៈាំងនេះានារបេបេួលយ៉ងាាំង។

 ាររំពឹងទុកមួយចំនួនដេលកំណត់ារបេពេឹតតឬតួាទីរបស់បុរសនិងសេតី គឺមិនមេនមកពីកាោធមមាតិ ឬក៏ជីវ
ាសេតទេ បុ៉នតាានមកពីកាោវបេបធម៌ និងសងគម។ ផទុយមកវិញ យើងគួរាប់ផតើមគិត ពីអវីដេលយើងយល់ាមិន
ានភពយុតតិធម៌ឬារគិតមួយចំនួនដេលបាាក់ារអភិវឌេឍឬារបាាញពីសាោនុពលពិតបេកដរបស់យើង។

ាររំពឹងទុកតួាទីយេនឌ័រ និងផនត់គំនិតយេនឌ័រ
 ាានារៈសំាន់ ដេលតេូវបេើបេស់សកមមភពនេះកនុងបរិបទនេផេនារចិញចឹមជីវិត និង បំណងបេាាអាគត

របស់សិសេស។ អនកាចាប់ផតើមោយារនិយយពីរឿងមួយ ឧាហរណ៍ អំពីសេចកតីសងេឈឹមរបស់អនកផាល់សមេប់
អាគតៅពេលដេលអនកានាយុបេហេលពួកគេ។

ពនេយល់សិសេសាៅពេលដេលពួកគេបំពេញបេោគៅកនុងបេោគទីមួយពួកគេតេូវគិតអំពីអាគតរបស់ពួកគ
េកនុងភេទដេលពួកគេានបចចុបេបនន។ ៅកនុងបេោគទីពីរ ពួកគេតេូវ គិតអំពីអាគតរបស់ពួកគេ បេសិនពួកគេាន
ភេទផទុយពីនេះ។ បេសិនបើានសិសេសចង់សរសេរអវីដេលដូចគាសមេប់បេោគាំងពីរោះ គឺមិនាបញាទេ។ អនក
តេូវកត់សាាល់លើបេភេទសកមមភព/តួាទីដេលកមេងានជេើសរីសកនុងករណីដេលគេានភេទបចចុបេបនន និងផទុយ
ដើមេបីមើលាតើាសមសេបសមេប់ភេទាំងពីរដេរឬទេ។

ចំណុចាងកេមគួរតេូវានបញចូលកនុងពេលពិភកេាាមួយសិសេស៖
គាននរណាាក់តេូវធវើឬគួរតេធវើអវីមួយដេលពួកគេមិនចង់ធវើោះទេបេសិនបើកិចចារនេះនឹងធវើឱេយពួកគេទទួល

រងគេះនិងានកមេិតនេគុណភពជីវិតាប។សេបពេលាមួយគានេះដេរដើមេបីធវើកិចចារអវីមួយកនុងជីវិត

ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ
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របស់យើង ដេលតេូវដឹងពីបេភេទនេជំាញ ឥរិយបថ និង ចំណេះដឹងអវីដេលយើងាចតេូវារ ដើមេបីៅដល់
ោលៅរបស់យើង។

ាញឹកាប់បុរសនិងារីាចធវើកិចចារដូចគាានបើោះបីាពេលខលះតេវូានកំណត់ោយវបេបធម៌ាាកិចចារ
មនុសេសបេុស ឬកិចចារមនុសេសសេី។ ឧាហរណ៍៖ បុរសាច មើលថេកូន ហើយមនុសេសសេីាចធវើារៅាងកេ
ហើយបងកើតាមុខរបរបុ៉នតេកនុងវបេបធម៌ខលះកិចចារនេះគឺមិនាចទទួលយកានឡើយ។

បេសិនបើយើងនិយយាក់ទងនឹងធមមាតិ/ភេទដូចាារានកូនោះគឺានតេមនុសេសសេតីេបុ៉ោោះដេលាច
ទទួលធវើតួាទីនេះ។ ោះបីាយ៉ងណក៏ោយ គេន់តេពួកគេាចធវើតួាទីនេះមកពីកាោជីវាសតេ បុ៉នតេមិនមេន
ានន័យា ពួកគេតេូវតេធវើាោះទេ។ មនុសេសសេីមួយចំនួនបេហេលាមិនចង់ានកូន។ នេះគួរតេាជមេើសមួយ
ដេលាំងមនុសេសបេុសនិងមនុសេសសេីគួរតេាចសមេច។

បេសិនបើយើងនិយយអំពីអវីដេលាក់ទងនឹងវបេបធម៌/យេនឌ័រដូចាាររៀបារោះាំងបុរសនិងារីាចធវើា
ាន។ោះបីាយ៉ងណក៏ោយនេះគួរតេាជមេើសដេលពួកគេាអនកសមេច។

កនុងវបេបធម៌ខលះជមេើសតេូវានធវើឡើងោយាររំពឹងទុកដេលតេូវានកំណត់ោយបទាានវបេបធម៌។យើងាប់
ផតើមជឿា នេះគឺាអវីដេលយើងតេូវធវើកនុងជីវិតរបស់យើង ពីពេះយើងឮាពីសងគមរបស់យើង។ ឧាហរណ៍ យើង
បេហេលាគិតា  ាាចទទួល យកានសមេប់កមេងសេីោះបង់ារសិកេា ហើយៅផទះ និងធវើារ ពេះាាន
ារៈសំាន់ាងសមេប់កមេងបេុសកនុងារសិកេា ដូចនេះពួកគេាចទទួលានារារដេល  ទទួលានបេក់កមេ
ខពស់ៅពេលកេយ។ បញានេះមិនាចទទួលយកាន ដេលាាររំពឹងទុករបស់វបេបធម៌មួយដេលធវើឱេយប៉ះាល់
ដល់ជមេើសជីវិតសមេប់កមេងសេីនិងមនុសេសសេី។

ារអប់រំគឺាសិទធិដេលយើងាំងអស់គាានាំងកមេងបេុសនិងកមេងសេីពេះយើងាំងអស់គាគឺាមនុសេស។
យើងគួរតេគិតអំពីអវីដេលយើងចង់ធវើ និងអវីដេលយើងាចធវើៅពេលយើងបញចប់ារសិកេា ោយោងៅាមកតី
សេមេ និងាររំពឹងទុករបស់ យើងផាល់ មិនមេនកតីសេមេ និងាររំពឹងទុករបស់សងគមឡើយ។ បាាប់មក យើងាច
ាប់ផតើមធវើកិចចារដើមេបីឆោះៅរកោលៅនេះោយារអភិវឌេឍនិងាររៀបចំខលួនរបស់យើងសមេប់អាគត។

ៅពេលដេលអនកឱេយសិសេសបំពេញបេោគចុងកេយបញាក់ាកេយមនុសេសកនុងបេោគ។បេប់ពួកគេាពួកគេគួរ
តេគិតអំពីអវី ដេលពួកគេពិតាចង់ាាយៅា និងចង់ធវើ
កនុងាមាមនុសេសាាក់ ោយមិនមេនៅាមអវីដេល
សងគមរំពឹងពីពួកគេោះទេ។

 អនកបេហេលានឹងឃើញចមលើយខលះ ឬបេហេលាាំង
អស់ មិនានារផាស់បតូរពីបេោគ មុនទេ។ ារនេះមិន
ថវីទេ។ គានចមលើយខុស ឬតេូវកនុងសកមមភពនេះឡើយ។
ោលបំណង  គឺដើមេបីជួយសិសេសឱេយមើលយើញពីរបៀប
ដេលវបេបធម៌ និងបេពេណីកនុងទមេង់នេាររំពឹងទុក របស់
ភេទនិងផនត់គំនិតយេនឌ័រដេលាចជះឥទធិពលលើារ
សមេចចិតតរបស់យើង។ោលបំណងសំាន់គឺមិនមេនធវើ
ឱេយសិសេសកេបេចិតតរបស់ពួកគេអំពីអវី ដេលពួកគេចង់ធវើកនុង
ពេលអាគតឡើយ!
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    រយៈពេលបងេៀនៈ១ម៉ង៣០ាទី

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាោរខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាោរខៀន...)។

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 ាោរខៀនដីស
 ផាំងកេាសធំសតុត
 ហវឺតចំរុះពណ៌ឬគូល័រទៀន
 ឯការសមេប់សិសេសដូចានរៀបាប់ាងលើ

    វតថុបំណងៈ
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ

-ាាល់ពីទមេង់មួយចំនួននេផនត់គំនិតយេនឌ័រ
-កំណត់ពីទមេង់មួយចំនួននេាររីសអើងកនុងារារ។

 សរចកតីផតើម                                                                                                                    ១៥  ាទី
ោកគេូ/អនកគេូនឹងរំលឹកមេរៀនាស់ដេលយើងានរៀនពីសាោហ៍មុន។តើនិយយអំពីអវីខលះ?តើពួកគេានរៀន

អវីខលះ?តេួតពិនិតេយកិចចារផទះដេលអនកានាក់ឱេយាលពីម៉ងមុន។

 ទុកឱេយសិសេសឆលើយតបអំពីភពខុសបលេកគា ដេលពួកគេានសងកេតអំពីរបៀបដេលសាជិកគេាួរ ឬសាជិក
សហគមន៍បេពេតឹតោយោងាមភេទរបស់ពួកគេ។ តើានភពខុសបលេកគាអវីខលះ បេសិនបើាន? តើសិសេសគិតា
នេះ ាលទធផលនេធមមាតិ/ភេទ ឬ វបេបធម៌/យេនឌ័រ? (សរសេរាកេយគនលឹះៅលើាោរខៀន បេសិនបើាំាច់។
លើកទឹកចិតត សិសេសឱេយចេករំលេកគំនិតរបស់ពួកគេ និងចូរបេកដាពួកគេដឹងាគានចមលើយខុសឬតេវូោះទេ។ ាំង
ោះាារសងកេតផាល់របស់ពួកគេ ហើយោបល់ាំងអស់របស់ពួកគេគឺានារៈសំាន់។ បេើព័ត៌ានពីម៉ង
មុនដើមេបីពងេងឹារសិកេាបេសិនបើាំាច់)។

 គេណូេាំពីបេានបទសមេប់ថងេនេះោយពនេយល់ា យើងនឹងបនតសិកេាអំពីវបេបធម៌/យេនឌ័រ ោយយើងធវើារ
ពិនិតេយមើលពីឥទធិពលនេផនត់គំនិតរបស់យេនឌ័រៅលើជីវិតរបស់យើង។(សំៅៅលទធផលរំពឹងទុករបស់ារសិកេា)

មេរៀនទី ៣ៈ ាររើសអើង
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                        ៦៥ ាទី

គេបូេប់សិសេសាពួកគេនឹងធវើតេសតរកហេតុផលតូចមួយ(មើលសេចកតីណេាំសមេប់គេូ)ហើយអនកនឹងានរឿង
ខលីមួយហើយពួកគេតេូវាោប់ោយយកចិតតទុកាក់(រឿងនិងសំណួរាចរកឃើញៅកនុងឯការសមេប់សិសេស)។
       បាាប់ពីោកគេូ/អនកគេូានានរឿងចប់មតងគេូចេកាាងសំណួរដល់សិសេសាំងអស់គា(អនកាចសរសេរា
ៅលើផាំងកេាសធំហើយសិសេសាចសរសេរលេខសំណួរនិងឆលើយកនុងសៀវៅរបស់ពួកគេ)។ឱេយសិសេសឆលើយ
សំណួរមុនពេលដេលអនកានរឿងមតងទៀត។

គេូានរឿងមតងទៀត។សិសេសាចធវើារកេបេចមលើយរបស់ពួកគេហើយពួកគេាចផទៀងផាត់ចមលើយាមួយដេគូ
និងបាាប់មកាមួយកេុម។

បេប់សិសេសាចមលើយៅនឹងសំណួរាំងអស់ោះគឺ"មិនដឹង"។សួរពួកគេពីមូលហេត(ុមើលសេចកតីណេាំ
សមេប់គេូ)។
ពនេយល់ាៅពេលដេលអនកកំពុងាោប/់ានរឿងយើងនឹងគិត/សនមតអំពីតួាទីដេលរបស់មនុសេសៅកនុងរឿងនេះ
ាវេជជបណាិតាមនុសេសបេុសអនកកាងាមនុសេសបេុសគិានុបាាយិាាមនុសេសសេី។នេះគឺាផនត់គំនិតសងគម
ដេលយើងានៅកនុងារគិតរបស់យើង(មើលសេចកតីណេាំសមេប់គេូ)

សួរអំពីារមមណ៍របស់ពួកគេចំោះារធវើតេសតបញាក់ាតើពួកគេរកនឹកឃើញវីធីផេសេងៗដេលាចបងកើតាផនត់
គំនិតអំពីមនុសេស?(មើលសេចកតីណេាំសមេប់គេូ)ពនេយល់ាផនត់គំនិតសងគមសំៅៅលើារគិតរបស់មនុសេសអំពី
តួាទីាកបេបកិរិយរបស់បុរសសតេី។ដេលាាទូៅគឺមិនពិត

បងកើតបញជីាឧាហរណ៍នេផនត់គំនិតៅលើាោរខៀន។
   ាររើសអើង
គេូសរសេរសំណួរាងកេមៅាោរខៀនហើយឱេយសិសេសពិភកេាាកេុមតូចៗកនុងរយៈពេល១៥ាទី។

ក)តើាររីសអើងានន័យយ៉ងណ?
ខ)តើាននរណាាប់តេូវានគេរីសអើងដេរឬទេ?ោយរបៀបណ?ពេលណ?
គ)តើអនកណាាក់ាចគិតឃើញពីឧាហរណ៍នេាររីសអើងៅកនលេងធវើារារដេរឬទេ?

ខណៈដេលសិសេសកំពុងពិភកេាគេូសរសេរឧារហណ៍នេ"ាររីសអើងកនុងកនលេងធវើារ"ៅលើាោរខៀន។
បេប់សិសេសាពួកគេនឹងពិនិតេយមើលឧាហរណ៍នេករណីមួយចំនួន(មើលឯការសមេប់សិសេស)ដេលកើតឡើ

ងៅកនលេងធវើារខុសៗគាហើយពួកគេតេូវសមេចចិតតា 
តើនេះាករណីនេាររីសអើងឬមិនមេន។(ធវើសំណួរ
ទីមួយាមួយគាដូចនេះពួកគេនឹងយល់ចេាស់
អំពីអវីដេលពួកគេតេូវធវើ)

សិសេសធវើារាដេគូឬកេុម
       ពិភកេាចមលើយាកេុមហើយបងកើតាកំណត់
តេអំពីាររីសអើងៅលើាោរខៀន(មើលសេចកតីណេាំ
សមេប់គេូ)។
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បញចប់មររៀន                                                                                                                 ១០  ាទី

កិចវារផទះ៖សិសេសកត់បេោគាងកេមហើយបំពេញាៅផទះ៖
ក)ខញុំយល់ផនត់គំនិតគឺា...
ខ)ខញុំយល់ាររីសអើងគឺា...
គ)ឧាហរណ៍នេផនត់គំនិតនិងាររីសអើងដេលខញុំានបទពិោធន៍និង/ឬាាប់ានឃើញរួមាន...

សរចកតីណរនាំសមរាប់គរូ

លំាត់នេះនឹងដំណើរារាន់តេបេសើរ បេសិនបើអនកបេប់សិសេសាអនកានលំាត់ខលីមួយសតី "អំពីាររកមូលហេតុ"
ដូចនេះមិនតេូវបេប់ពីោលបំណងពិតបេកដរបស់ាឡើយ។ ៅកនុងសេចកតីដកសេង់ "ភេទ" របស់តួអងគមិនតេូវាន
បេប់ដល់សិសេសោះទេ បុ៉នតេសិសេសតេូវសនមតោយសវ័យបេវតតិា គិានុបាាយិាគឺាមនុសេសសេី អនកាាបា និង
វេជជបណឌិតាមនុសេសបេុស ។ល។ ាមពិត នេះមិនាាប់តេូវាននិយយា៖ ចមលើយរបស់សំណួរាំងអស់ោះគួរតេ
"មិនដឹង"។

លំាត់នេះតេូវានសរសេរឡើងដើមេបីទទួលានព័ត៌ានអំពីផនត់គំនិតដេលសិសេសាចេើនាចនឹងអនុវតតឬក៏ាន
ាប់មកាមួយកនុងភា។ យើងទំនងាបងកើតផនត់គំនិតារារមួយចំនួនាមួយនឹងភេទ។ ផនត់គំនិតាំងោះាច
ាាយាអវីដេលតេូវានគេរំពឹងទុក ាមួយបុរសបេហេលាមិនចង់ាាយាគិានុបាាយិា ហើយមនុសេសសេីជៀស
ាងារធវើារារៅកនុងវិាាជីវៈារាងសង់។ យើងទំនងាបងកើតារសនមតាចេើនគេប់ពេលវេា ាញឹកាប់
ាំងអស់ោះគឺពេះយើងបងកើតផនត់គំនិតអំពីមនុសេស។

ាានារៈសំាន់កនុងារពនេយល់សិសេសាផនត់គំនិតគឺាទមេង់នេារបេាន់ពូជាសន៍និងាររីសអើង។
ឧាហរណ៍មួយចំនួននិយយអំពីផនត់គំនិត៖

១. បុរសមិនយំ(សួរសិសេសបេុសាតើពួកគេាាប់យំដេរឬទេ!)
២. បុរសចូលចិតតកីាាមពលាងកមេងសេី(សួរតើានកមេងសេីបុ៉ាានាក់ចូលចិតត
 លេង/មើលាល់ាត់សួរតើានកមេងបេុសបុ៉ាានាក់ដេលមិនចូលចិតតលេង/មើល
 ាល់ាត់)
៣. ារីានភពាាសអៀននិងអសកមម(សួរាតើកមេងបេុសានភពាាសអៀន
 ឬទេ។សួរតើកមេងសេីណខលះដេលមិនានភពាាសអៀន)
៤. ារីពូកេមើលកមេងៗាងមនុសេសបេុស(តើាពិតបេកដដេរឬទេោងាមបទពិោធន៍របស់ពួកគេ?
ហេតុអវីានាមនុសេសគិតដូចនេះ?)
៥. បុរសបើកបរានលអាងមនុសេសសេី(ហេតុអវីានាពួកគេគិតានេះាាាយាផនត់គំនិត?រំលឹកពួកគេា
ៅលើពិភពោកយើងនេះមនុសេសបេុសាប់ផតើមបើកបរមុនមនុសេសសេីពីពេះមនុសេសសេីមិនតេូវាន
អនុញាតឱេយបើកបរកនុងវបេបធម៌ាចេើនហើយកនុងសងគមខលះមនុសេសសេីៅតេមិនតេូវានអនុញាតឱេយបើកបរ។
នេះមិនដូចបុរសដេលាអនកបើកបរពូកេាងមនុសេសសេី!)
៦. រំលឹកពួកគេអំពីភពខុសបលេកគារាងភេទ/ធមមាតិនិងយេនឌ័រ/វបេបធម៌ហើយនិងឥទធិពលដេលគំនិត
ាំងោះាចានលើជំនឿឥរិយបថនិងាកបេបកិរិយរបស់យើង។
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ាររើសអើងៅកនលេងធវើារ
 ករណីៅកនលេងធវើារាចរកឃើញៅកនុងឯការចេកសិសេស។បេសិនបើអនកមិនាចថតចមលងអនកាចសរសេរ

ៅលើាោរខៀនឬផាំងកេាសធំហើយឱេយសិសេសកត់ទុកកនុងសៀវៅរបស់ពួកគេ។
ាានារៈសំាន់ដេលោកគេូ/អនកគេូតេូវយល់ាលំាត់ដេលឱេយសិសេសធវើារកំណត់ពីរូបភពផេសេងៗនេាររីស

អើងៅកនលេងធវើារ នេះគឺាសេ័យៅលើសមតថភពសិសេសដើមេបីកំណត់ចមលើយរបស់ពួកគេ។ គេូគួរតេលើកទឹកចិតត
កនុងារពិភកេានិងរំលេចពីទសេសនវិស័យផេសេងៗដេលាចបងកើតាផនត់គំនិតនិងាររីសអើងាាងារបុ៉នប៉ងដើមេបី
បេងចេកករណី ា "តេូវ" ឬ "ខុស"។ រំលឹកសិសេសមតងទៀត អំពីភពខុសបលេកគានេភេទ/ធមមាតិ និងយេនឌ័រ/វបេបធម៌
ហើយនិងឥទធិពលដេលផនត់គំនិតាំងោះាចជះឥទធិពលលើជំនឿឥរិយបថនិងាកបេបកិរិយរបស់យើង។

ចំណុចសំាន់ដេលគួរតេតេូវានបញចូលកនុងារពិភកេាាមួយសិសេសរួមាន៖
មនុសេសដេលតេូវានបេពេឹតតខុសបលេកគាោយារតេភេទាតិាសន៍ពណ៌សមេបុរនិងសញាតិដើមកំណើត

ឬបេភពដើមនេាតិឬាានភពគេួាររបស់ពួកគេ។ឧាហរណ៍និោជិតទទួលានបេក់ខេខុសគាបើោះា
ធវើារារដូចគាដ៏ោយពីពេះតេភេទរបស់ពួកគេ។

នោជិករីសអើងបេឆំងនឹងបុគគលាាក់ោយាសេ័យលើហេតុផលនេពិារភពរបស់ពួកគេ។ដើមេបីារារ
ាររីសអើង នោជិកតេូវគេរំពឹងានឹងធវើារកេខេចំោះកនលេងធវើារ និងល័កខខ័ណឌធវើារមួយចំនួន ដូចនេះ
មនុសេសពិារមិនតេូវានាក់ៅកនុងគុណវិបតតិទូៅមួយ។

នោជិកាាក់ានាររីសអើងពេះតេទំោរផលូវភេទរបស់ពួកគេ(ឧាហរណ៍៖មនុសេសបេុសខទើយឬមនុសេស
សេីសេាញ់មនុសេសសេី)

  ាររីសអើងាយុ (បេសិនបើអនកតេូវានបដិសេធចំោះារារមួយដេលអនកានសមតថភពគេប់គេន់
ពីពេះអនកានាយុកមេងពេកឬាស់ពេក)។

  ារបៀតបៀន ក៏តេូវានាប់បញចូលាទមេង់មួយនេាររីសអើងផងដេរ។ ឧាហរណ៍ ាររំោភបំានាតិ
ាសន៍ឬមនុសេសដេលកំណត់សាាល់អំពីភេទ។

  ាររីសអើងមិនាំាច់តមេង់ៅរកតេបុគគលទេ ាក៏ាចកើតឡើង បេសិនកេុមហុ៊ន ាក់សាោធៅលើ់
មនុសេសមួយកេុមឱេយទទួលារារមួយ ។ ឧាហរណ៍ កេុមហុ៊នាចាមារកមេិតោគជ័យអបេបបរា សូមេបីតេ
គានអវីដេលាក់ព័នធាមួយារារ។ាររីសអើងនេះចេើនកើតានចំោះមនុសេសសេី។

 ពេលខលះនោជិកាចបេកេកានាាររីសអើងបេភេទខលះគឺានភពាំាច់សមេប់ារារ។ឧាហរណ៍
ោជនីយាានខមេរមួយដេលបមេើមហូបខមេរនិងនិយយភាខមេរ -ារនិយយាមួយអតិថិជនបេហេលនឹងាចា
លកខខណឌកនុងារជេើសរីស ោយកំណត់អនកចេះនិយយភាខមេរតេបុ៉ោោះ។ នេះាចនឹងគិតាាហេតុផល
សមសេបៅាមាលៈទេសៈ។
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     រយៈពេលបងេៀនៈ១ម៉ង៣០ាទី

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាោរខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំបេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាោរខៀន...)។

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
           ាោរខៀនដីស

 ផាំងកេាសធំសតុត
 ហវឺតចំរុះពណ៌ឬគូល័រទៀន
 ឯការសិសេស៤.១និង៤.២

    វតថុបំណងៈ
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ

-សវេងយល់ពីាររំពឹងទុករបស់សហគមន៍ចំោះតួាទីនិងារទទួលខុសតេូវរបស់បុរសនិងសតេី
-បេងចេងតួាទីនិងទំនួលខុសតេូវរបស់បុរសនិងារីាារារផលិតភពារារបនតពូជនិង
ារារសហគមន៍

សរចកតីផតើម                                                                                                                     ១០  ាទី

គេូឱេយសិសេសយកកិចចារផទះាលពីម៉ងមុនមកចេករំលេកាមួយគា។

ពេយួររូបភពផាំងធំ"ដប់ដងតេូវ?ឬដប់ដងខុស?"ៅលើាោរខៀន។

ពនេយល់បេប់សិសេសា៖មេរៀននេះនឹងនិយយពីាររំពឹងទុករបស់សហគមន៍ៅលើតួាទីយេនឌ័រ។ាារាប់
ផតើមឱេយកមេងកេឡេកមើលផាំងរូបភពធំៅលើាោរខៀនដេលានបេើៅកនុងមេរៀនទី២ាំងអស់គា។

 តើអនកគិតាអនកៅកនុងភូមិឬសហគមន៍យល់ឃើញ/និយយាដូចមតេចចំោះបេោគាំងអស់នេះ?
(ឱេយសិសេសពនេយល់ពីមូលហេតុ)តើារយល់ឃើញរបស់ពួកគេានភពខុសគាយ៉ងម៉េចាមួយគំនិតរបស់អនក?

មេរៀនទី ៤ៈ តួាទីយេនឌ័រៅកនុងសហគមន៍
ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                    ៨០  ាទី

ថងេដេលមន២៤មោង
(យកលំាំាមសៀវៅារអភិវឌេឍនិងារលើកមពស់យេនឌ័រUNDP/Kabul,២០០៧)

 ឱេយសិសេសបងកើតា៤កេុម ហើយពនេយល់ាពួកគេនឹងធវើារាមួយគាដើមេបីបំពេញកិចចារមួយ ដេលនឹងបាាញ
តួាទី៣យ៉ងខុសៗពីគាដេលបុរសនិងារីធវើ។

សរសេរាកេយ"ផលិតភព""បនតពូជ"និង"សហគមន៍"ៅលើាោរខៀន។សួរសិសេសបញាក់ដើមេបីបេកដា
សិសេសយល់ពីអតថន័យនេាកេយនីមួយៗ

ដំបូងផតល់បេភេទអនកធវើារមួយៅឱេយកេុម
នីមួយៗរួចបាាប់មកចេកផាំងកេាសធំមួយសនលឹក
ៅឱេយកេុមនីមួយៗ។

កេុមទី១គឺាកសិករសេី។
កេុមទី២គឺាកសិករបេុស។
កេុមទី៣គឺាកេុមបេឹកេាឃំុសេី។
កេុមទី៤គឺាកេុមបេឹកេាឃំុបេុស។

បេប់កេុមនីមួយៗឱេយគូររងវង់ធំមួយៅលើកេាសហើយសេមេរងវង់ោះាានំមួយ។បេប់ពួកគេាអនកចង់
ឱេយពួកគេគិតអំពីអនកធវើារដេលអនកានផតល់ឱេយនិងគិតអំពីសកមមភព/កិចចារខុសបលេកគាាំងអស់ដេលមនុសេសនេះ
ធវើកនុងមួយថងេដេលានរយៈពេល២៤ម៉ង។សកមមភពាចាក់ទងនឹងារារឬារកំានត។

សិសេសបេងចេករងវង់ាផនេកៗ(ដូចាារាត់នំ)ហើយកនុងផនេកនីមួយៗតំណងឱេយចំនួនពេលវេាដេលផតល់
សមេប់សកមមភពាក់ាក់ណមួយ។ទំហំនេផនេកនីមួយៗនឹងាសេ័យលើចំនួនពេលវេាដេលផតល់សមេប់
ធវើសកមមភពោះ។ពួកគេគួរតេបាាញអវីគេប់យ៉ងដេលបុគគលោះធវើកនុងមួយថងេរួមបញចូលាំងដេកញុំា
។ល។(ទុកពេលឱេយសិសេសបេហេលា២០ាទី។ាានារៈសំាន់កនុងារដើរពិនិតេយមើលដើមេបីឱេយបេកដា
ពួកគេយល់ពីកិចចារនិងពួកគេាចបំពេញាាកេុម)។

បាាប់មកសាជិកាំងអស់កនុងកេុមនីមួយៗឡើងមកបាាញកេបៅាន់សិសេសដទេទៀត។
កេយពេលសិសេសបញចប់ារបាាញរបស់ពួកគេដឹកាំារពិភកេាអំពីភពខុសបលេកគាកនុងសកមមភពនិងពេ

លវេាដេលានចំណយកនុងផនេកនីមួយៗ។
បេើបេស់សំណួរាងកេមដើមេបីសមេួលកនុងារដឹកាំារពិភកេា៖

១.តើអវីាារាប់ារមមណ៍ដំបូងបំផុតៅពេលដេលអនកានឃើញពីរបៀបដេលពេលវេាតេូវានផដល់
សមេប់អនកធវើារខុសៗគា?តើាធវើឱេយអនកភាក់ដេរឬទេ?ហេតុអវី?
២.តើសកមមភពណខលះដេលអនកគិតាាារារ?តើអនកកំណត់និយមន័យារារយ៉ងដូចមតេច?
៣.តើអវីខលះាភពខុសបលេកគាកនុងរបៀបដេលមនុសេសបេុសនិងមនុសេសសេីចំណយពេលវេាកនុងមួយថងេៗ?
ពេលកំានតរបស់ពួកគេ?

ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ
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៤.តើអវីខលះាផលវិាកនេភពខុសបលេកគាាំងោះសមេប់មនុសេសសេី?តើអវីខលះាារបាាញពីផល   
ប៉ះាល់សុខភពដេលាចកើតាន?ឬក៏ារបាាញពីផលប៉ះាល់ដេលាក់ទងនឹងបេក់ចំណូលដេលាច
កើតាន?

៥.តើអវីខលះាផលវិាកសមេប់បុរស?តើអវីខលះាផលវិាកសមេប់សងគមកនុងលកខណៈទូៅ?
៦.តើសកមមភពណមួយដេលអនកនឹងាក់ៅកនុងតួាទីផលិតភពតួាទីបនតពូជនិងតួាទីសហគមន៍?តើអនក

នឹងឱេយនិយមន័យាកេយាំងោះោយរបៀបណ?(មើលសេចកតីណេាំសមេប់គេូ)

ាររៀបចំសមេប់សកមមាពសេវជេវ
គេូណេាំពីសកមមភពសេវជេវដេលសិសេសនឹងតេូវធវើារសេវជេវកនុងសហគមន៍(មើលសេចកតីណេាំសមេប់

គេូ)។

សួរសិសេសអំពីអវីដេលពួកគេចង់ដឹងពីសហគមន៍ាក់ទងនឹងតួាទីយេនឌ័រនិងទំនួលខុសតេូវរបស់បុរសនិងសេតី។
     សិសេសធវើារតេះិរិះពិារណរកគំនិតថមីហើយគេសូរសេរគំនិតាំងោះៅលើាោរខៀន(អនកាចឱេយសិសេសឡើង
មកសរសេរគំនិតរបស់ពួកគេៅលើាោរខៀនោយខលួនឯងក៏ាន)។បេើបេស់ផេនទីគំនិតាជំនួយកនុងារាត់ាផនេក
នេព័ត៌ានាំងោះ(មើលសេចកតីណេាំសមេប់គេូ)។
     ពិនិតេយមើលគំនិតាំងោះាមួយសិសេសហើយាក់គំនិតដេលបេាក់បេហេលគាៅាមួយគា(មើលសេចកតី
ណេាំសមេប់គេូ)។គេូពនេយល់ៅាន់សិសេសាពួកគេនឹងបេើបេស់គំនិតាំងោះដើមេបីរៀបចំបងកើតាសំណួរកនុង
ារសាាសាមួយសាជិកសហគមន៍។

ឥឡូវគេូានជមេើស៣៖

ជមេើសទី ១៖សិសេសាអនកជេើសរីសបេានបទសមេប់សកមមភពសេវជេវ(មើលសេចកតីណេាំសមេប់គេូ)។
បេសិនបើគេូានបទពិោធន៍ឬានទំនុកចិតតកនុងារអនុញាតឱេយសិសេសាអនកដឹកាំកនុងដំណើរារ
សេវជេវាមួយារណេាំតិចតួចសិសេសគួរជេើសរីសជមេើសនេះ។ាធមមាសិសេសាាប់ានបងកើត
និងធវើសកមមភពសេវជេវាមុនរួចមកហើយ។
ជមេើសទី ២៖គេូាអនកជេើសរីសារសាាសដូចាវិធីកនុងារសេវជេវបុ៉នតេសិសេសបងកើតសំណួរសេវជេវោយ
ខលួនឯង(មើលសេចកតីណេាំសមេប់គេូ)។នេះាសមេើសដ៏លអបំផុតសមេប់គេូនិងសិសេសដេលាន
ារមមណ៍មិនសូវានទំនុកចិតតកនុងបងកើតសំណួរសេវជេវសមរមេយសមេប់ាតិានិងបេានបទាក់
ាក់ហើយាាប់ធវើសកមមភពសេវជេវរួចមកហើយ។
ជមេើសទី ៣៖គេូផតល់ាាងសាាសន៍ដេលានបងកើតរួចឱេយសិសេស។នេះាជមេើសសមេប់គេូនិងសិសេសដេលទើប
តេាប់ផតើមធវើារាមួយសកមមភពសេវជេវហើយកំពុងអភិវឌេឍជំាញាំងោះ។សៀវៅនេះផតល់
ាាងសាាសន៍ាមញញមួយដេលសិសេសាចបេើបេស់ានបេសិនបើជេើសរីសយកជមេើសនេះ
                    (មើលសេចកតីណេាំសមេប់គេូ)។

      ៅពេលដេលឧបករណ៍សេវជេវនិងបេានបទតេូវានបងកើតរួចាល់ហើយគេូរៀបចំឱេយសិសេសធវើារ
សាាសន៍កនុងសហគមន៍។គេូពិនិតេយមើលាាងតេួតពិនិតេយរបស់សិសេសនិងឆលើយៅនឹងសំណួរផេសេងៗ។សិសេសតេូវធវើ
ារសេវជេវៅមុនមេរៀនបាាប់(មើលសេចកតីណេាំសមេប់គេូនិងឯការសមេប់សិសេស)។
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សរចកតីណរនាំគរូ

ថងេដេលមន២៤មោង
អនកាចតេូវារចំនួន៨កេុមសមេប់សកមមភពនេះោងាមចំនួនសិសេសកនុងាាក់។ចូរបេកដាយ៉ងតិចណស់

ាន៤កេុមសមេប់ពិភកេានូវផនេកាំងបួន។
ានកំណត់តេាងកេមមុនពេលដេលបងេៀន។បេើបេស់គំនិតពីអតថបទដើមេបីជួយអនកកនុងារដឹកាំារពិភកេា

អំពីតួាទីយេនឌ័ររបស់បុរសនិងារី។ាានារៈសំាន់សមេប់ោកគេូ/អនកគេូកនុងារបងកើតគំនិតនិងសវេងយល់
ពីអតថបទនេះោយខលួនឯងាមុន ពេះនឹងជួយអនកាយាប់ានពីគំនិតរបស់សិសេសក៏ានបេោជន៍ផងដេរកនុងារ
ពិភកេាគំនិតាងកេមមួយចំនួនាមួយមិតតរួមារារ ឬមិតតភ័កតិ និងគេួាររបស់អនក ពេះាជួយអនកឱេយាចទទួល
ានគំនិតនិងោបល់ាចេើន។

 ភពខុសគាផនេកជីវាសេតរាងបុរសនិងារីាលកខណៈធមមាមិនផាស់បតូរឡើយ។ោះបីាយ៉ងណក៏ោយ
លកខណៈដេលពួកគេទទួលាននិងតួាទីនិងទំនួលខុសតេូវដេលតេូវានាត់ចេងទុកសមេប់ឱេយពួកគេគឺាសេ័យ
លើសងគមនិងវបេបធម៌។

វបេបធម៌បេបេួល!ឧាហរណ៍៖អវីដេលយើងជឿនិងអវីដេលបុរសនិងារីធវើាពេលបចចុបេបននគឺខុសបលេកពីអវីដេល
ជីដូនជីារបស់យើងជឿឬធវើពេះារផាស់បតូរកើតឡើងកនុងសងគមនិងវបេបធម៌របស់យើង។

តួាទីរបស់បុរសនិងារីដេលានផតល់ៅឱេយពួកគេអំពីមូលាាននេចរិតលកខណៈយេនឌ័រដេលទទួលានគឺា
ញឹកាប់សំៅៅរការបេងចេកយេនឌ័រនេារារ។ នេះាានភពខុសគាឆាយពីារមើលលើអវីដេលមនុសេស
បេុសនិងមនុសេសសេីាចធវើានោយពឹងផអេកលើជំាញនិងសមតថភពរបស់ពួកគេ។

តួាទីរបស់បុរស៖កនុងសងគមឧសេាហកមមាចេើនដូចាបេទេសអូសេតាលីារបេងចេងនេារាររាងតួាទីរបស់
បុរសនិងារីគឺមិនានភពាច់សេចកនុងបេទេសដេលានឧសេាហកមមតិចតួចដូចាបេទេសកមពុា។កនុងបេទេស
កមពុា បុរស ានតួាទីាចមើលឃើញចេាស់ និងទទួលាាល់ាង។ បុរសានទំោរធវើារកនុងផនេការារផលិត  
ាព (ារារដេលបងកើតបេក់ចំណូលៅាងកនុងឬាងកេផទះ) និងធវើារារផទះ ឬារារកនុងគេួារតិចតួច។
តួាទីសហគមន៍របស់ពួកគេ គឺានទំោរៅរកផនេកនោាយ ាងតួាទីរបស់មនុសេសសេី ពេះពួកគេទទួលមុខ
ដំណេងាអនកដឹកាំនិងាអនកធវើារសមេចចិតត។ឧាហរណ៍ាមរយៈរចាសមព័នធរបស់កេុមបេឹកេាឃំុ។

តួាទីរបស់ារី៖ារីទំនងាានារារ៣បេភេទ។ារារផលិតាព ដូចបុរស។ ារារបនតពូជ ដេល រួម បញចលូ 
ាំងារារផទះ ឬារារកនងុគេាួរាក់ទងនឹងារបងកើត និងារគេប់គេងកូន និងគេួារ ហើយនិងារារគេប ់ គេង   
សហគមន៍ ដេលាក់ទងនឹងារាត់ចេងារារអងគាពសហគមន៍ ាាងារដឹកាំផនេកនោាយ ដូចបុរស។ារារ
របស់មនុសេសសេីតេងតេមិនាក់ទងាមួយនឹងបេក់ចំណូលឡើយដូចនេះហើយាញឹកាប់មិនតេូវានគេផតល់តមលេ
ឱេយដូចារារចូលរួមកនុងារអភិវឌេឍសេដឋកិចចរបស់សហគមន៍និងសងគមឡើយ។

ារបេងចេកយេនឌ័រនេារារាចបងខូចទឹកចិតតមនុសេសសេីពីារសវេងរការារដេលតេូវានគេយល់ាារបស់

បញចប់មររៀន                                                                                                               ១០  ាទី

គេូសួរសិសេសអំពីារមមណ៍របស់ពួកគេចំោះារធវើារសេវជេវ។គេូបេើបេស់រយៈពេលយ៉ងតិច៥ាទីដើមេបី
ឆលើយតបៅនឹងសំណួរចុងកេយអំពីារសេវជេវហើយជូនពរឱេយពួកគេានសំណងលអ។
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"មនុសេសបេុស"និងមនុសេសបេុសពីារសវេងរការារដេលតេូវានគេយល់ាារបស់"មនុសេសសេី"។ឧាហរណ៍ាន
មនុសេសសេីតេពីរ ឬបីាក់ បុ៉ោោះកនុងតួាទីាកេុមបេឹកេាឃំុ ហើយានមនុសេសបេុសតេពីរ ឬបីាក់បុ៉ោោះដេល
ធវើារផទះ។ នេះកមេិតឱាសនិងជមេើសាំងបុរស និងារី ហើយបងកើតសងគមមួយដេលមិនអនុញាតឱេយបុគគល
ានាររីកចមេើននិងបងកើតសមតថភពដេលានតេមួយរបស់គត់/ាង។

សេចកតីសងខេបរបស់សកមមាពថងេដេលមន២៤មោង ាចបញចូលចំណុចាងកេម៖
 សកមមភពាចេើនដេលបំពេញោយមនុសេសសេីសពវថងេនេះគឺមិនតេូវានគេាត់ទុកាារារឡើយ-ារមើល

កូនារចមអិនមហូបមុខារកនុងផទះ...-ពេះាំងអស់ោះមិនាក់ព័នធនឹងបេក់ចំណូល។
  ពេលវេារបស់មនុសេសសេីតេូវានគេគិតាានតមលេតិចាងពេលវេារបស់បុរស ពីពេះពួកគេមិនានរក

បេក់ចំណូលនេះាំឱេយានារោរពនិងផតល់តមលេតិចតួចឱេយៅសេតីកនុងសងគម។
  ៅពេលសតេីរកបេក់ចំណូល ពួកគេក៏តេូវបនតធវើតួាទីបនតពូជថេមទៀត។ កាោនេះាចាក់សេតីៅកនលេងមួយ

ដេលាំឱេយសេីានពេលវេាតិចតួចដើមេបីចូលរួមកនុងរចាសមព័នធ/តួាទីសមេចចិតតកនុងគេួារនិងសហគមន៍។
ាយសេួលកនុងារមិនយកចិតតទុកាក់អំពីតួាទីរបស់សតេីដេលានធវើៅកនងុារជួយគំទេនិងកាងសេដឋកិចច

កនងុតំបន់ និងសេដឋកិចចាតិ ពេះតេកងវះភពទទួលាាល់នេតមលេរបស់តួាទីាំងបីរបស់ពួកគេ (តួាទីផលិតភព
តួាទីបនតពូជនិងតួាទីសហគមន៍)។

និយមន័យរបស់តួាទីាំងបី៖
  តួាទីបនតពូជ៖ ទំនួលខុសតេូវពរោះ និងអប់រំកូន និងកិចចារកនុងផទះដេលធវើោយសេតី ាមារឱេយានារាា

ារថេាំនិងកេុមារារបនតពូជ។នេះមិនតេឹមតេរួមបញចូលារបនតពូជផនេកជីវាសេត បុ៉នតេក៏ាារថេរកេានិងារ
ថេាំនេកេុមារារ (ដេគូបុរស និងកុារដេលកំពុងធវើារ) និងអាគតនេកេុមារារ (ារក និងារៅាា
របស់កុារ)។

  តួាទីផលិតាព៖ារារដេលធវើានាំងបុរសនិងារីសមេប់ទទួលានាបេក់កមេឬសបេបុរស។ារួមបញចូល
ាំងារបងកើតទីផេារាមួយារផាស់បតូរតមលេ និងារបងកើតផទះ និងារចិញចឹមជីវិតាមួយតមលេបេើបេស់ពិតបេកដ
ហើយនិងារផាស់បតូរតមលេដេល ានសាោនុពល។ សមេប់មនុសេសសេីកនុងារបងកើតផនេកកសិកមម ាចគិតបញចូល
ាំងារារាកសិករឯកាជេយនិងកមមករយកបេក់ឈនួល។

  តួាទីគេប់គេងសហគមន៍៖ សកមមភពាំងាយណដេលធវើោយមនុសេសសេីៅកនុងកមេតិសហគមន៍ដេលា
ារពងេកីតួាទីបនតពូជរបស់ពួកគេ ដើមេបីធវើឱេយបេកដពីារ ផគត់ផគង់ និងារថេាំធនានដ៏កមេនេារបេើបេស់រួម
ដូចាទឹការថេាំសុខភពនិងារអប់រំ។នេះាារារសមគ័េចិតតដេលមិនទទួលានបេក់កមេធវើៅពេលទំនេរ។

  តួាទីនោាយសហគមន៍៖ សកមមភពាំងាយណដេលធវើោយមនុសេសបេុសៅកនុងកមេិតសហគមន៍
ាររៀបចំកមេិតនោាយផលូវារ ាញឹកាប់ាមួយនឹងគេងារារនេោលនោាយាតិ។ នេះាារារ
ដេលទទួលានបេក់កមេោយផាល់ឬោយបេោលាមរយៈអំណចឬតំណេង។

ាររៀបចំសមេប់សកមមាពសេវជេវ
  គេូគួរតេសំៅៅសៀវៅអនកបណតុះបណាល LSS LLSP / សៀវៅគេូ នឹងធវើាររំលឹកពីដំណើរារសមេប់ារ

សេវជេវកនុងសហគមន៍។ារណេាំដេលានាក់បញចូលកនុងផនេកនេះគឺានដកសេង់ចេញពីសៀវៅោះ។
ពនេយល់ៅាន់សិសេសាោលបំណងរបស់កមមវិធីបំណិនជីវិតគឺដើមេបីបងកើតចំណេះដឹងនិងជំាញរបស់យើងដូចនេះ

ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ
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យើងតេៀមឱេយានលអបេសើរនិងដឹងអំពីឧបសគគ ដេលយើងនឹងបេឈមកនងុជីវិត។
ឧបសគគមួយកនងុចំោមឧបសគគដេលយើងបេឈមគឺារយល់ឃើញនិងឥរិយបថអំពីយេនឌ័រនិងឥទធិពលដេលពួកា
ាចានមកលើរបៀបដេលយើងគិត និងារបេពេឹតត។ បេសិនបើយើងបេឈមាមួយឧបសគគាំងនេះ
ោះានឹងជួយយើងកនុងាររៀនបនថេមទៀត អំពីបេានបទ។ នេះគឺាអវីដេលយើងាននឹងកំពុងតេធវើ។
ោះបីាយ៉ងណក៏ោយ ាានារៈសំាន់ផងដេរសមេប់យើងកនុងាររៀនបនថេមទៀត អំពីាតើ មនុសេសដទេគិត
យ៉ងដូចមតេចពីបេានបទ។ ឧាហរណ៍ តើសាជិក សហគមន៍គិតា មនុសេសសេីតេូវានគេរីសអើងឬទេ?
តើពួកគេគិតាសេតីានឱាសតិចាងបុរសាក់ទងនឹងលទធភពារារទេ?ដើមេបីឱេយយើងសិកេាពីសាជិកសហគម
ន៍យើងតេូវបងកើតវិធីដើមេបីសវេងរកព័ត៌ានពីពួកគេ។នេះៅាារសេវជេវ។ាានារាំាច់កនុងាររៀបចំកមេង
សំណួរមុនពេលដេលសិសេសៅសហគមន៍ដូចនេះពួកគេនឹងដឹងចេាស់ពីអវីដេលពួកគេនឹងសវេងយល់ពីសហគមន៍។

វិធីាមញញកនុងារបងកើតកមេងសំណួរ៖
 រំលឹកពីបញាដេលានពិភកេាកនុងម៉ងមុន ហើយរំលេចពីខលឹមារ និងគំនិតសំាន់ៗដេលានលេចចេញពីារ

តេិះរិះពិារណដើមេបីរកគំនិតថមី។
  បងកើតផេនទីគំនិត អំពីបេានបទោយបេើបេស់ខលឹមារ និងគំនិតសំាន់ៗ។ ផេនទីគំនិតតេូវានបងកើតឡើង

ោយារាក់បេានបទសំាន់ៅលើាោរខៀន និងឱេយសិសេសឡើងមកសរសេរជុំវិញបេានបទ នូវអវីដេលពួកគេាន
ដឹងអំពីបេានបទោះ(មើលឧារហណ៍ាងកេម)។

 សេតីគួរសាាតផទះ       សេតីតេូវតេោកសមលៀកបំាក់

          ានតេបុរសទេដេលាចៅ
          ាងាហវេាន

   បេើផេនទីគំនិត ដើមេបីជួយសិសេសបងកើតវតថុបំណងរបស់ារសេវជេវសមេប់ារសេវ ជេវសហគមន៍។ អនកាច
បេើបេស់បេោគដេលសិសេសតេូវបំពេញៅាងចុង ដើមេបីាារណេាំពួកគេ ឬអនកាចទុកកិចចារឱេយពួកគេាអនក
ធវើោយខលួនឯង (មើលឧាហរណ៍នេបេោគាងកេម)។ ោះបីាយ៉ងណក៏ោយ ចូរបេកដា វតថុបំណងនេ
ារសេវជេវាចសមេចានោយារបេមូលទិននន័យពីសហគមន៍។

បាាប់មកឱេយសិសេសនឹកគិតសំណួរយ៉ងចេើនបំផុត១០សំណួរដេលាក់ទងនឹងវតថុបំណង។
សកមមភពនេះាចធវើាកេុមតូចៗឬាមួយសិសេសាំងអស់។បេសិនបើៅកនុងកេុមតូចនីមួយៗតេូវបាាញពីសំណួរ

របស់ពួកគេៅាន់មិតតរួមាាក់ាំងអស់ហើយសាជិកដទេទៀតសួរសំណួរ។ កេុមាចធវើារកេសមេួលសំណួររបស់
ពួកគេសេបៅាមោះ។

ាររីសអើងយេនឌ័រ
កនុងសហគមន៍យើង
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បេោគឧាហរណ៍៖
ក) ៅចុងបញចប់នេសកមមភពសេវជេវខញុំ/យើងនឹងដឹងបនថេមទៀតអំពីរបៀបដេលសហគមន៍
គិតអំពី...
ខ) ៅចុងបញចប់នេសកមមភពសេវជេវខញុំ/យើងនឹងដឹងបនថេមទៀតអំពីរបៀបដេល
 បាាញពីបញានេ...
គ) យើងចង់សវេងរកអំពី...ៅចុងបញចប់នេសកមមភពយើងនឹងានព័ត៌ានគេប់គេន់ដើមេបីឆលើយនឹងសំណួរ
របស់យើង។

សិសេសនឹងធវើារសាាសាមួយសាជិកសហគមន៍។ាររៀបចំសមេប់ារសាាសនឹងជួយឱេយសិសេសដឹងយ៉ងាក់
ាក់អំពីអវីដេលពួកគេនឹងតេូវធវើកនុងសហគមន៍មូលហេតុដេលពួកគេតេូវធវើកិចចារនេះនរណដេលពួកគេតេូវសាាស
ទីនលេងដេលនឹងតេូវធវើារសាាសនិងរបៀបដេលពួកគេតេូវរៀបចំលិខិតាាម។

ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ
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     រយៈពេលបងេៀនៈ១ម៉ង៣០ាទីþ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាោរខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំបេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាោរខៀន...)។

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
         ាោរខៀនដីស

 ផាំងកេាសធំ
 ហវឺតចំរុះពណ៌ឬគូល័រទៀន
 សកុត

 

    វតថុបំណងៈ
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ

-ពនេយល់ពីារឆលើយតបរបស់សហគមន៍អំពីាររំពឹងទុករបស់តួាទីនិងទំនួលខុសតេូវដេលាក់ទង
នឹងផនត់គំនិតយេនឌ័រ     

សរចកតីផតើមៈ មើលកនុងកញចក់                                                                                           ១៥  ាទី

សរសេរាកេយគនលឹះ"ផលិតភព""បនតពូជ"និង"សហគមន៍"ៅលើាោរខៀន។ឱេយសិសេសពនេយល់ាកេយនីមួយៗោយ
ផអេកលើអវីដេលានរៀនាលពីមេរៀនមុនហើយបាាប់មកលេងលេបេងទះាោរខៀន(មើលសេចកតីណេាំសមេប់គេូ)។

 ពនេយល់ា កនុងមេរៀននេះ ពួកគេនឹងពិនិតេយលើពីលទធផលដេលានពីកមេងសំណួររបស់ពួកគេដេលានរៀបចំ
ាលពីម៉ងមុនោយបេើបេស់ទិននន័យាំងោះបងកើតាផាំងរូបភពធំមួយ។បាាប់ពីនេះសិសេសាំងអស់នឹងបងកើត
ាសកមមភពសេវជេវតូចមួយទៀតដេលនឹងធវើៅកនុងសហគមន៍។

សរសេរវតថុបំណងមេរៀនៅលើាោរខៀន។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                      ៦៥ ាទី

តើពួកគេនិាយអវីខលះ? - វិាគទិននន័យ
គេូឱេយធវើារាកេុមដេលានគា៥-៦ាក់ហើយធវើារវិភគលទធផលរបស់ពួកគេ។

មេរៀនទី ៥ៈ ារវិាគៅកនុងសហគមន៍

ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ
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ដំបូងកេុមនីមួយៗជេើសរីសអនកធវើបទបាាញាាក់។អនកធវើបទបាាញនេះនឹងផតល់មតិោបល់ពីលទធផលនេារ
ារកេមុៅចុងបញចប់នេកិចចារ។បាាប់មកកេមុនីមួយៗយកកមេងសំណួរចេញដើមេបីធវើារាត់បេភេទនេទិននន័យ
ដេលានបេមូល ដើមេបីពិនិតេយមើលាតើសាជិកសហគមន៍គិតាតួាទី និងទំនួលខុសតេូវណខលះារបស់មនុសេស
បេុសមនុសេសសេីឬាំងពីរ។សិសេសាាក់កត់តេទមេង់កមេងសំណួរៅលើផាំងកេាសធំហើយបំពេញតួលេខោយ
បេើបេស់លទធផលដេលានរកឃើញ។
ឧាហរណ៍៖ៅកនុងកេុមរបស់ពួកគេពួកគេាប់ចំ
នួនមនុសេសបុ៉ាានាក់ដេលគិតាារមើលថេកូនា
តួាទីរបស់បុរស(បំពេញចំនួននេះកនុងបេអប់
មនុសេសបេុស)ចំនួនមនុសេសបុ៉ាានាក់ដេលគិតា
ារមើលថេកូនាតួាទីរបស់មនុសេសសេី(បំពេញ
ចំនួននេះកនុងបេអប់មនុសេសសេី)និងចំនួនមនុសេស
បុ៉ាានាក់ដេលគិតាារមើលថេកូនាតួាទី
របស់មនុសេសាំងពីរ(បំពេញចំនួននេះកនុងបេអប់
ាំងពីរ)។

គេូសរសេរសំណួរាងកេមនេះៅលើាោរខៀនខណៈដេលសិសេសកំពុងាប់ទិននន័យរបស់ពួកគេ។
ៅពេលពួកគេបញចប់ារាប់ទិននន័យឱេយសិសេសពិភកេាដើមេបីឆលើយនឹងសំណួរនេះ។អនកធវើបទបាាញនឹងសងខេប
ចំណុចសំាន់ៗៅពេលផតល់មតិោបល់ៅាន់មិតតរួមាាក់ដទេទៀត។
សំណួរពិាកេា៖

១. តើានតួាទី/ទំនួលខុសតេូវដេលសាជិកសហគមន៍ចូលរួមចេើនាមួយនឹងបុរសនិងចេើនាមួយមនុសេស
សេីដេរឬទេ?
២. តើានតួាទីមួយចំនួនាចតេូវានគេាត់ាាក់ាារារផលិតភពារារបនតពូជឬារារសហគមន៍
ដេរឬទេ?
៣. ផអេកលើារឆលើយតបរបស់អនកតើារារមួយណកនុងផនេកាំងបីនេះាក់ព័នធាមួយារាររបស់មនុសេសសេី?
តើមួយណាក់ព័នធាមួយារាររបស់មនុសេសបេុសាង?
៤. តើអនកគិតាាំងបុរសនិងសេតីាច/ានសមតថភពកនុងារបំពេញតួាទីនិងទំនួល
 ខុសតេូវាំងោះាំងផលូវាយនិងផលូវចិតតដេរឬទេ?
៥. តើកាោអវីខលះដេលជះឥទធិពលដល់ារឆលើយតបរបស់សាជិកសហគមន៍ចំោះផនេកតួាទីនិងទំនួលខុសតេូវ
ដេលានលកខណៈាបុរសនិងារី?

ៅពេលដេលពួកគេានបញចប់ារពិភកេាឱេយកេុមនីមួយៗឡើងមកធវើបទបាាញពីចំណុចសំាន់ៗពីារពិភកេា
របស់ពួកគេោយបេើទិននន័យដេលានរៀបាប់ាភសតុាង។

បេប់ពួកគេឱេយបេើបេស់ទិននន័យនិងបទបាាញពីកេុមនីមួយៗដើមេបីបងកើតាសេចកតីសងខេបខលីមួយអំពីលទធផល
សំាន់ៗ។គេូណេាំពួកគេអំពីដំណើរារនិងាចាប់ផតើមជួយពួកគេាមួយនឹងបេោគដូចាងកេម៖
ទិននន័យដេលានបេមូលពីសហគមន៍របស់យើងបាាញា...

គានចមលើយខុសឬតេូវទេៅទីនេះ។បេោគនេះនឹងាសេ័យលើទិននន័យដេលបេមូលានោយសិសេស។
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ឱេយសិសេសកត់តេទុកនូវសេចកតីសងខេបពីលទធផលរបស់ពួកគេៅកនុងសៀវៅរបស់ពួកគេ(មើលគំរូសងខេបកនុង
សេចកតីណេាំសមេប់គេូ)។

ពួកគេមិនាច.../ាទ(ាស) ពួកគេាច...
បេប់សិសេសាគេូនឹងជួយពួកគេកនុងាររៀបចំសមេប់សកមមភពសេវជេវកនុងសហគមន៍បាាប់ទៀត។
គេូចេកាោរខៀនាពីរចំណេកសមើគាហើយសរសេរាកេយាងកេមៅលើាោរខៀន។បាាប់មកឱេយកត់ទុកកនុង

សៀវៅរបស់ពួកគេ។
 "ពួកគេមិនាច..."   "ពួកគេាច..."

ឱេយសិសេសគិតអំពីារារាំងអស់ដេលពួកគេគិតាកមេងសេីមិនាចធវើាននិងារារដេលពួកគេាចធវើាន។
ពួកគេធវើាបញជីមួយអំពីារារាំងោះៅកនុងសៀវៅរបស់ពួកគេកេមឃាា"ពួកគេមិនាច..."ឬ
"ពួកគេាច..."។

បេប់សិសេសឱេយធវើដូចគាសមេប់កមេងបេុស។
បេើបញជីារារដេលផតល់ឱេយាងកេមាារណេាំបេសិនបើសិសេសពិាកកនុងារគិតរកោយខលួនឯង។សិសេស

សមេចចិតតាតើផនេកណនេាោរខៀនដេលពួកគេគួរាក់សមេប់ាំងកមេងបេុសនិងកមេងសេី។

គំរូារារ៖
អនករត់មូ៉តូាងអគគិសនីគិានុបាាយិាវេជជបណឌិតាយករដឋមនេតីអនកាត់ាល់ាជីពអនកបើកយនតោះអនក
អវាសគេូបងេៀនបេានកេុមបេឹកេាឃំុរដឋសភាសេតាារេយនេមាវិទេាល័យអនកវិទេាាសេតអនកមើលថេកមេង
គេូមតតេយេយាាស់ោងចកេាងា៉សុីន។

ពេលពួកគេបញចប់ារបំពេញបញជីរបស់ពួកគេពួកគេាចចេករំលេកាមួយមិតតរួមាាក់ដទេទៀត។
បេសិនបើអំឡុងពេលពិភកេាសិសេសានារមិនចុះសមេុងនឹងគាាគឺមិនអីទេបុ៉នតេតេូវបេប់ពួកគេកុំឱេយ

ផាស់បតូរបញជីរបស់ពួកគេ។

គេូពនេយល់បេប់សិសេសអំពីរបៀបដេលពួកគេនឹងបេើបេស់បញជីារារសមេប់សកមមភពសេវជេវបាាប់ោយ
និយយាសកមមភពសេវជេវបាាប់ពួកគេតេូវសវេងរកឧាហរណ៍នេករណីពិសេស។ឱេយសិសេសាាក់ៗជេើសរីស
ារារមួយដេលពួកគេនិយយាកមេងសេីមិនាចធវើាននិងារារមួយដេលពួកគេនិយយាកមេងបេុសមិនាច
ធវើានហើយបាាប់មកសវេងរកករណីពិសេស។
ឧាហរណ៍៖បេសិនបើពួកគេនិយយាកមេងសេីមិនាចាាយាបេានកេុមបេឹកេាឃំុពួកគេតេូវតេសវេងរកឧាហរណ៍
នេបេានកេុមបេឹកេាឃំុសេី។ឬក៏ពួកគេគិតាកមេងបេុសមិនាចាាយាគេូមតតេយេយពួកគេតេូវសវេងរកឧារហណ៍ៅ
កនលេងណដេលាកើតឡើង។

ពនេយល់ៅាន់សិសេសាពួកគេាចសវេងរកករណីពិសេសាមវិធីផេសេងៗ។ពួកគេាចសួរសាជិកគេួារគេូ
និងសាជិកសហគមន៍បេសិនបើពួកគេដឹងពីឧាហរណ៍កនុងតំបន់នេករណីពិសេសោះពួកគេាចសេវជេវកនុង
បណោល័យាារៀនឬពួកគេាចបេើអីុនធើណិត(បេសិនបើពួកគេាចបេើាន)។
ឧាហរណ៍នេករណីពិសេសមិនាំាច់ៅកនុងតំបន់របស់ពួកគេទេ។បេប់ពួកគេឱេយាប់ផតើមមើលជុំវិញកនុងតំបន់ា
មុនបាាប់មកពួកគេាចបេើបេស់ឧាហរណ៍ាាក់ាតិនិងអនតរាតិាន។
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បញចប់មររៀន                                                                                                                                ១០  ាទី

គេូសួរសិសេសអំពីារមមណ៍របស់ពួកគេចំោះារធវើារសេវជេវ។គេូបេើបេស់រយៈពេលយ៉ងតិច៥ាទីដើមេបី
ឆលើយតបៅនឹងសំណួរចុងកេយអំពីារសេវជេវហើយជូនពរឱេយពួកគេានសំណងលអ។

កិចចារផទះ

សរចកតីណរនាំសមរាប់គរូ

សេចកតីផតើម
បេសិនបើអនកចង់លេងលេបេងទះាោរខៀននេះាអវីដេលអនកតេូវធវើ៖

១. សរសេរាកេយគនលឹះចំនួន៣ាកេយសមេប់តួាទីយេនឌ័រៅលើាោរខៀនាជួរដេកោយទុកចោាះរាងាកេយ
នីមួយៗដើមេបីឱេយសិសេសាចរត់និងទះាកេយនីមួយៗ។ឧាហរណ៍៖ផលិតភពបនតពូជសហគមន៍
២. រំកិលតុៅអីដើមេបីឱេយានទីាាគេប់គេន់សមេប់សិសេសរត់ៅាោរខៀននិងទះាកេយនីមួយៗ។
៣.ឱេយសិសេសសម័គេចិតតពីរាក់មកលេង។ឱេយពួកគេឈរៅឆាយបនតិចពីាោរខៀនហើយតេៀមដើមេបីរត់ៅាោរ
ខៀនៅពេលដេលអនកានៅតួាទី/ទំនួលខុសតេូវមួយ។
៤. ពួកគេាោប់តួាទី/ទំនួលខុសតេូវដេលអនកៅហើយបាាប់មកធវើារសមេចចិតតាាៅកនុងផនេកមួយណ។
ឧាហរណ៍៖បេសិនបើអនកនិយយ"ារចមអិនមហូប"ាកេយដេលសិសេសគួររត់ៅហើយទះគឺបនតពូជ។
សួរសិសេសពីមូលហេតុដេលពួកគេទះាកេយោះដើមេបីជួយពួកគេរំលឹកពីអតថន័យនេាកេយាំងោះ។

ឧាហរណ៍ពីតួាទី/ទំនួលខុសតេូវ៖
តួាទីបនតពូជ៖សកមមភពដូចាមើលថេាំកមេងៅផេារោសសាាតដងទឹកឬរកអុស។
តួាទីផលិតភព៖សកមមភពដូចាគេូបងេៀនាាស់ោងចកេកមមករោងចកេារារកសិាានធវើសេចិញចឹម
ជីវិត។
តួាទីគេប់គេងសហគមន៍៖សកមមភពដូចាារចមអិនមហូបសមេប់ពេឹតតិារណ៍សហគមន៍។
តួាទីនោាយសហគមន៍៖សកមមភពដូចាមេឃំុបេានភូមិCCWC(មិនចេាស់ាតើនេះាតួាទីទទួលាន
បេក់កមេ-បេសិនបើមិនមេនទេាគួរតេៅកនុងសកមមភពមុន)។

តើពួកគេនិាយអវីខលះ? - វិាគទិននន័យ
បេើបេស់ារពិភកេាដើមេបីបងកើតាសេចកតីសងខេបនេារវិភគពីលទធផល។ារឆលើយតបចំោះសំណួរនេារពិភកេា
គួរបេប់ផងដេរពីមូលាានសមេប់ារវេកញេកសងខេប។ាងកេមនេះគឺាសេចកតសីងខេបគំរូ។ារបេើបេស់នេះដើមេបី
ណេាំរាយារណ៍សងខេបរបស់សិសេសរបស់អនកផាល់។
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គំរូនេសេចកតីសងខេបកនុងារវិាគ៖
ទិននន័យដេលបេមូលានពីសហគមន៍របស់យើងានបាាញាសាជិកសហគមន៍ភគចេើនគិតាតួាទីរបស់
មនុសេសសេីគឺមើលថេរកេាកូនចមអិនមហូបោសសាាតនិងារដេរា៉ក់។ដូចនេះសាជិកសហគមន៍ភគចេើនានាក់ទង
ារារបនតពូជាមួយមនុសេសសេី។មនុសេសបេុសចេើនាងសេតីគឺាក់ទងាមួយារធវើារសមេចចិតតនិងតួាទីរកបេក់
ចំណូលដូចនេះសាជិកសហគមន៍ភគចេើនានាក់ទងារារផលិតភពាមួយមនុសេសបេុស។
ារឆលើយតបក៏បាាញផងដេរាសាជិកសហគមន៍ាក់ទងតួាទីនោាយសហគមន៍និងារធវើារសមេចចិតត
ាមួយបុរសបុ៉នតេាទូៅសកមមភពសហគមន៍គឺាក់ទងាមួយមនុសេសសេី។

យើងគិតាលទធផលទទួលរងឥទធិពលោយវបេបធម៌របស់យើងដេលានដឹងាំយើងឱេយបងកើតាផនត់គំនិតអំពីអវីដេល
មនុសេសសេីាចធវើាននិងអវីដេលមនុសបេុសាចធវើានកនុងសងគម។យើងគិតាបុរសនិងសេតីាចចេករំលេកតួាទី
ាំងបីោះ-តួាទីផលិតភពតួាទីបនតពូជនិងតួាទីសហគមន៍។
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    រយៈពេលបងេៀនៈ១ម៉ង៣០ាទី

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាោរខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាោរខៀន...)។

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
          ាោរខៀនដីស

 ផាំងកេាសធំសកុត
 ហវឺតចំរុះពណ៌ឬគូល័រទៀន
 ឯការដូចានរៀបាប់ាងលើ

  

  វតថុបំណងៈ
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ

-ពនេយល់ពីរបៀបនេគំាតយេនឌ័រកនុងារារាផលប៉ះាល់ដល់បេទេសឧសេាហកមមៅោកាង
លិច(អង់គលេស)ពេមាំងបេទេសកេីកេៅោកាងកើត(កមពុា)។

សរចកតីផតើមៈ តើខញុំគិតថាខលួនរបស់ខញុំ គឺជានរណា?                                                           ១៥  ាទី

 គេូឱេយសិសេសសងខេបអំពីអវីដេលពួកគេានរៀនាំង៥មេរៀនកនលងមកនេះ។ ពួកគេាចឡើង មកសរសេរចមលើយ
របស់ពួកគេៅលើាោរខៀន។ នេះនឹងធវើឱេយគេូាចដឹងពីអវីខលះដេលពួកគេទទួលាន។ គេូាចបេើឱាសនេះដើមេបីរំលឹ
កពីចំណុចសំាន់ៗដេលានបងេៀន។

 បេប់ពួកគេា កនុងមេរៀននេះពួកគេនឹងពិនិតេយមើលឧាហរណ៍នេារលើកលេងចំោះចេាប់ទាាប់កនុងលកខខណឌ
ារារដេលាផនត់គំនិតយេនឌ័រ។ ពួកគេនឹងពិភកេាលើឧាហរណ៍ាំងោះាក់ទងាមួយភពខុសបលេកគាកនុង
ារារនេយេនឌ័រកនុងសេុកនិងកេបេទេសដើមេបី ជួយពួកគេឱេយយល់ានាន់តេបេសើរពីធមមាតិរបស់ពិភពោក
នេភពមិនសមើគាផនេកយេនឌ័រ។ មេា៉ងទៀតទិននន័យដេលពួកគេបេមូលាននឹងធវើារវិភគហើយបេើបេស់ដើមេបី
កំណត់ពីគំាតនេចំណេះដឹងរបស់យើងអំពីផនត់គំនិតយេនឌ័រនិងផលប៉ះាល់លើារធវើារសមេចចិតតកនុងារចិញចឹម
ជីវិតហើយចំណេះដឹងថមីាំងអស់នេះនឹងជួយយើងឱេយកំណត់ពីវិធីកនុងារបំបេកផនត់គំនិតយេនឌ័រ។

សរសេរវតថុបំណងមេរៀនៅលើាោរខៀន។

មេរៀនទី ៦ៈ ផនត់គំនិត និង កតីកងវល់
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                   ៦៥  ាទី

តើអនកានរកឃើញអវីខលះ? - វិាគទិននន័យ 

ឱេយសិសេសធវើារាកេុមដេលានគា៦-៨ាក់។កេុមនីមួយៗគួរតេានាំងកមេងបេុសនិងកមេងសេី។បាាប់មកឱេយ
កេុមនីមួយបងកើតាបញជីនេករណីលើកលេងដេលពួកគេគិតឃើញ ឬឧាហរណ៍នេបុរស និងសេតីដេលបំបេកផនត់គំនិត
នេយេនឌ័រារារ។

ឱេយសិសេសពិភកេាពីលទធផលនិងសួរសំណួរអំពីឧាហរណ៍/ករណីលើកលេងដេលពួកគេាាក់ៗគិតឃើញ។លើក
ទឹកចិតតសិសេស ឱេយាោប់គាៅវិញៅមកោយយកចិតតទុកាក់ និងបេប់ពួកគេា ពួកគេនឹងានកិចចារមួយៅចុង
បញចប់នេារពិភកេានេះ។

  ទុកពេលបេហេល៣០ាទីឱេយសិសេសធវើារាកេុមហើយអនកតេូវតេួតពិនិតេយមើលយ៉ងបេុងបេយ័តន។
  ៅចុងបញចប់នេារពិភកេាឱេយកេុមនីមួយៗជេើសរីសឧាហរណ៍មួយដេលពួកគេានឮហើយបាាញយ៉ង

ចេាស់ពីផនត់គំនិត ដេលបងកើតឡើងោយឥទធិពលនេវបេបធម៌ និងាចផាស់បតូរាន។ ពួកគេតេូវពនេយល់ពីមូលហេតុ
ដេលពួកគេ ជេើសរីសឧាហរណ៍នេះ ហើយពួកគេក៏តេូវបេប់ផងដេរា តើោះាឧាហរណ៍ កនុងតំបន់ កនុង
បេទេសឬអនតរាតិ។

កេយពេលកេមុនីមួយៗានពនេយល់ពីករណីរបស់ពួកគេសួរពួកគេាតើាានភពាយសេួលឬពិាកដេរឬទេ
កនុងសវេងរកឧាហរណ៍ាក់ព័នធនឹងសេតីដេលធវើារារដេលតេូវានគេាត់ាាារារ"បុរស"ហើយនឹង
ឧាហរណ៍ដេលបុរសធវើដេលគេាត់ទុកាាារាររបស់"សតេី"។

 បងកើតារពិភកេាជុំវិញផលប៉ះាល់នេផនត់គំនិតចំោះឱាសារារសមេប់មនុសេសបេុសនិងមនុសេសសេី(មើល
សេចកតីណេាំសមេប់គេូ)។

ាពខុសបលេកគានេយេនឌ័រកនុងារារ និងបេក់ឈនួល
សួរសិសេសាតើពួកគេគិតាផនត់គំនិតយេនឌ័រគឺកើតានៅតេកនុងបេទេសកមពុាឬក៏ៅកនុងបេទេសដទេទៀត

ដេរ(មើលសេចកតីណេាំសមេប់គេូ)។

បេប់សិសេសាពួកគេនឹងានអតថបទអំពីគំាតកនុងារទទួលានបេក់ឈនួលនេយេនឌ័រ។សួរពួកគេានេះាន
ន័យយ៉ងណ(មើលសេចកតីណេាំសមេប់គេូ)។

បេងចេកសិសេសាពីរកេុមធំហើយឱេយកេុមមួយានអតថបទ"ក"អំពីបេទេសកមពុានិងកេុមមួយទៀតានអតថបទ
"ខ"អំពីបេទេសអង់គលេស។

បេប់ពួកគេាពួកគេានពេល២០ាទីកនុងារាននិងឆើលយសំណួរកនុងោះ។កេយពេលពួកគេានាន
និងឆលើយសំណួររួចឱេយពួកគេធវើារាដេគូដេលាាក់ានានអតថបទ"ក"និងាាក់ទៀតានានអតថបទ"ខ"។

សិសេសាាក់ាប់ផតើមចេករំលេកចមលើយរបស់គេាមួយសិសេសាាក់ទៀត។ៅពេលគេបញចប់សិសេសាាក់ទៀតាអនកចេក
រំលេកវិញ។ ទុកពេលឱេយពួកគេបេហេលា២០ាទី ដើមេបីពិភកេាចមលើយរបស់ពួកគេាដេគូ។ ៅចុងបញចប់នេារារ
ាដេគូសួរសិសេសអំពីអវីដេលពួកគេានរៀនពីអតថបទាំងពីរោះ(មើលសេចកតីណេាំសមេប់គេូ)។

ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ
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បញចប់មររៀន                                                                                                              ១០  ាទី

អនុញាតឱេយសិសេសសួរសំណួរផេសេងៗដេលពួកគេានៅកនុងមេរៀនថងេនេះ។

សរចកតីណរនាំសមរាប់គរូ

តើអនកានរកឃើញអវីខលះ? - វិាគទិននន័យ

ៅចុងបញចប់នេសកមមភពនេះសួរសិសេសាតើពួកគេចងាំពីសកមមភពដេលពួកគេានធវើាលពីមេរៀនមុនដេរ
ឬទេ ៅពេលដេលពួកគេកំណត់ារារដេលានតេបុរសឬសេតីទើបាចធវើាន។ សួរពួកគេតើពួកគេាចាំាន
ដេរឬទេាតើបុរសឬសេតីានជមេើសារារចេើនាងៅកនុងបេភេទាំងបីគឺ៖តួាទីបនតពូជតួាទីផលិតភពនិង
តួាទីសហគមន៍។

ពនេយល់បេប់ពួកគេាាទូៅបុរសានទំោរនិងានជមេើសចេើនាងកនុងលកខខណឌនេារធវើផនេកាំងបី
តួាទីបនតពូជតួាទីផលិតភពនិងតួាទីសហគមន៍។

យើងតេូវបំបេកផនត់គំនិតនេយេនឌ័រារារដូចនេះបុរសនិងសេតីានឱាសសមើភពគានិងធវើារសមេចចិតតៅ
ពេលដេលតេូវធវើារសមេចពីអវីដេលពួកគេចង់ធវើឬចង់ាាយៅាអវីមួយៅពេលពួកគេបញចប់ារសិកេា។

មធេាាយមួយកនុងារបំបេកឥទធិពលនេផនត់គំនិតគឺតេូវសិកេាបនថេមទៀតអំពីផលប៉ះាល់នេផនត់គំនិតនិងយល់
ពីទំហំនេបញា។

ាពខុសបលេកគានេយេនឌ័រកនុងារារនិងបេក់ឈនួល

អំឡុងពេលពិភកេាតេូវបញចូលចំណុចាងកេម៖
១.ានកាោាចេើនដេលពនេយល់ខលះពីភពខុសគានេគំាតទទួលានបេក់ឈនួលរាងបុរសនិងារីៅកនុងកេុម
ារារទូាំងពិភពោក។សេដឋកិចចភូមិាសេតចេាប់យុតតធិម៌សងគមវបេបធម៌បេវតតាិសេតនិងារមមណ៍ផាល់
ខលនួគឺាកាោដេលពនេយល់ពីមូលហេតុដេលមនុសេសបេុសទំនងាទទួលានបេក់ឈនួលចេើនាងមនុសេសសេី។
២.ភពខុសបលេកគាកនុងារអប់រំារហវឹកហវឺនបទពិោធន៍ារារជមេើសមុខរបរនិងចំនួនម៉ងធវើាររបស់
បុគគលាាក់គឺាចាមូលហេតុដេលគំាតទទួលានបេក់ឈនួលានៅកនុងយេនឌ័រ។
៣.គំាតទទួលានបេក់ឈនួលក៏តេូវានរិះគន់ៅលើារពិតដេលសេតីាមួយគេួារទំនងាបដិសេធារ
ដំឡើងមុខដំណេងនិងារទទួលានបេក់ឈនួលខពស់ដើមេបីានាលវិភគារារដេលាចបត់បេនាន។
៤.ាារាយសេួលកនុងាររិះគន់គំាតទទួលានបេក់ឈនួលាំងោះចំោះជមេើសដេលមនុសេសសេាីន
ជេើសរីសសមេប់គេាួររបស់ពួកគេបុ៉នតេសមេប់មនុសេសសេដីេលានកូនគឺធវើារាងសពវដងមុនពេល
យកចិតតទុកាក់ាមួយនឹងារបនតារសិកេាារហវឹកហវឺននិងមុខរបររបស់ពួកគេ។ដូចនេះយើងក៏តេូវពិារណ
ផងដេរាាបុពវហេតុសមេប់គំាតទទួលានបេក់ឈនលួនិងមើលពីរបៀបកនងុារោះសេយបញានេះ។

ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ
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    រយៈពេលបងេៀនៈ១ម៉ង៣០ាទី

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាោរខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាោរខៀន...)។

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
          ាោរខៀនដីស

 ផាំងកេាសធំ
 ហវឺតចំរុះពណ៌ឬគូល័រទៀន
 ាសេតាមួយារសាាស
 ា៉សុីនថតសមលេងនិងថម

    វតថុបំណងៈ
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ

-បាាញបទពិោធន៍អំពីបុរសនិងសេតីដេលទទួលយកតួាទីមិនមេនាបេពេណី។
-ផតល់មូលហេតុសមរមេយសមេប់សេតីធវើារចិញចឹមជីវិតដេលវបេបធម៌តេូវានាត់ទុកា
មនុសេសសេីនិងផទុយមកវិញ។

សរចកតីផតើម                                                                                                                        ១៥  ាទី

គេូសួរសិសេស៖តើអនកចងាំអវីានខលះាលពីមេរៀនមុន?

គេូសរសេរចមលើយរបស់សិសេសៅលើាោរខៀន។

គេូបេើបេស់អវីដេលសិសេសាននិយយដើមេបីណេាំពីមេរៀនថងេនេះោយនិយយាកនុងមេរៀនថងេនេះយើងនឹង
ពិនិតេយលើឧាហរណ៍ពិតៗនេបុរសនិងសេតីដេលពិភកេាអំពីារារដេលពួកគេមិនតេូវានរំពឹងទុកាតេូវធវើពីពេះតេ
ឥទធិពលនេវបេបធម៌និងផលប៉ះាល់នេផនត់គំនិតយេនឌ័រមកលើារសមេចចិតតៅកនុងជីវិតរស់ៅ។

 ឱេយសិសេសបេប់ពីារារដេលាធមមាសេតីមិនធវើ ឬបុរសមិនធវើ។ (ៅពេលដេលពួកគេ និយយពីអនករត់មូ៉តូឌុប
កីាាល់ាត់ និងគេូមតតេយេយ សរសេរាកេយាំងោះៅលើ ាោរខៀន។ បេសិនបើពួកគេចំណយពេលយូរពេក អនក
ាចបេប់ពួកគេពីតំរុយខលះៗឬគេន់តេឱេយវិាាជីវៈដេលមេរៀននឹងផោតៅលើារារាំងោះ)។

មេរៀនទី ៧ៈ ារបេងចេកផនត់គំនិត

ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                              ៦៥  ាទី

ារាាប់អំពីារបំបេកផនត់គំនិត
(មេរៀននេះយកលំាំាមកមេងឧបករណ៍បណតុះបណាលគំទេោយកេសួងកិចចារារីនិងGIZ"កមេង
ឧបករណ៍បណតះុបណាលសមេប់មនុសេសវ័យកមេងសតពីីអំពើហិងេាាក់ទងនឹងយេនឌ័រ"ភនពំេញខេមីា២០១០។)

គេសួូរសំណួរៅាន់សិសេសអំពីកីាាល់ាត់
តើអនកាំងអស់គាលេងាល់ាត់ដេរឬទេ?(សួរាំងកមេងបេុសនិងកមេងសេី)
តើានកមេងសេីបុ៉ាានាក់អនកលេងាល់ាត់?(ឱេយពួកគេលើដេបាាញ)
តើអនកគិតយ៉ងដូចមតេចចំោះកមេងសេីដេលលេងាល់ាត់?(សួរកមេងបេុសនិងកមេងសេីហើយកត់ចំណំគំនិត

របស់ពួកគេៅលើាោរខៀន។អនកាចបេើគំនិតាំងោះៅពេលកេយបាាប់ពីពួកគេានាោប់ាសេតដើមេបី
ឱេយឃើញាតើពួកគេៅតេានគំនិតដូចមុនឬទេបាាប់ពីានាោប់រួចមក។)

គេណូេាំពីសកមមភពោយពនេយល់ាសិសេសនឹងាោប់ារសាាសបីាមួយមនុសេសដេលាក់ព័នធាមួយកេមុាល់
ាត់កនងុខេតតាត់ដំបង។ារសាាសមួយគឺាមួយរសមីាយុ១៥ឆាដំេលាកីាករាល់ាត់កនងុកេមុាាក់ទៀតាគេូ
បងវកឹានឈាះាមកាហើយនិងចុងកេយាគេបូងវកឹកេមុាល់ាត់ាតិកមពាុឈាះសេម។កេមុានឈាះា
"កេមុាល់ាល់ខេតតនេកមមវិធីសលត៍(SALT)ខេតតាត់ដំបង់។"

គេសូរសេរឈាះាំងោះៅលើាោរខៀន។
គេូឱេយសិសេសមើលសំណួរៅលើាោរខៀន/ផាំងកេាសធំ(មើលឯការចេកសិសេស)។ពិនិតេយារយល់ដឹង

អំពីសំណួររបស់សិសេស។បាាប់មកាក់ារសាាសលើកទីមួយចំនួនមតង។
បាាប់ពីារាោប់លើទីមួយឱេយសិសេសពិភកេាាដេគូ។ាក់ារសាាសាលើកទីពីរបេសិនបើាំាច់ហើយ

បាាប់មកធវើារពិភកេាពីចមលើយាមួយគា។
អនុវតតដូចាងលើសមេប់ារសាាសទីពីរនិងទីបី។

ៅចុងបញចប់នេារពិភកេាបាាប់ពីារសាាសទីបីធវើសេចកតសីននាិានោយបេើបេស់ារឆលើយតបរបស់សិសេស
(មើលសេចកតណីេាំសមេប់គេសូមេប់ចំណុចសំាន់ៗដេលគួរទទួលានបាាប់ពីារាោប់)។
សំៅៅលើគំនិតរបស់សិសេសអំពីារលេងាល់ាត់របស់កមេងសេីដេលៅលើាោរខៀនសួរពួកគេា
តើពួកគេយល់សេបឬមិនយល់សេបាមួយគំនិតាំងោះ។

ារានអំពីារបំបេកផនត់គំនិត
 គេបូេប់សិសេសាឥឡូវពួកគេានឧាហរណ៍ពិតបេកដមួយ

អំពីមនុសេសដេលផាស់បតរូផនត់គំនិតយេនឌ័រនូវអវីដេលកមេងបេុស
ឬកមេងសេីគួរឬមិនគួរធវើសមេប់ារចិញចឹមជីវិត។ពនេយល់ា
ពួកគេនឹងពិនិតេយមើលឧាហរណ៍ពីរទៀតអំពីមនុសេសពិតបេកដ
ដេលបំបេក/ផាស់បតូរផនត់គំនិតកនុងសងគម។
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បេងចេកសិសេសកនុងាាក់ាពីរកេុម។ផតល់អតថបទនិងសំណួរអំពីអុំ ាន់ថនអនករត់មូ៉តូឌុបឱេយៅសិសេសកេុមមួយ
ហើយកេុមមួយទៀតឱេយអតថបទអំពីលួងតេុងបិ៊ញនិងងូយិនាយលួងគេូមតតេយេយ(មើលឯការសមេប់សិសេស
សមេប់ថតចមលង)។

បេប់សិសេសាពួកគេតេូវឆលើយសំណួរោយបេើបេស់ព័ត៌ានៅកនុងអតថបទ។ៅពេលដេលសិសេសបញចប់ារ
ឆលើយសំណួរឱេយសិសេសធវើារាដេគូដេលានានអតថបទខុសគាដើមេបីធវើារចេករំលេករឿងដេលពួកគេានាន
និងពិនិតេយមើលចមលើយាមួយគា។

ៅពេលដេលសិសេសានចេករំលេកចមលើយរបស់ពួកគេរួចឱេយសិសេសាំងអស់គិតអំពីសំណួរចុងកេយ៖"តើអវីខលះ
ដេលមនុសេសៅកនុងរឿងានដូចគា?"(មើលសេចកតីណេាំសមេប់គេូ)។

បញចប់មររៀនៈ រៀបចំគំនិតរបស់ខញុំ                                                                                 ១០  ាទី

គេូបេប់សិសេសាៅមេរៀនបាាប់ពួកគេនឹងរួមបញចូលគានូវអវីគេប់យ៉ងដេលពួកគេានរៀនាំងពីដើមរហូត
មកដល់ពេលនេះនិងបេើបេស់ចំណេះដឹងថមីនេះដើមេបីបងកើតាផាំងកេាសធំអំពីារលើកកមពស់ារយល់ដឹង។

ដើមេបីជួយពួកគេកនុងារាប់ផតើមតេៀមរៀបចំសមេប់មេរៀនបាាប់គេូសរសេរអតថបទាងកេមៅលើាោរ
ខៀនហើយឱេយសិសេសកត់តេទុកកនុងសៀវៅរបស់ពួកគេ។

ខញុំចង់បេប់មនុសេសៅកនុងគេួារ សហគមន៍ និងាារៀនរបស់ខញុំអំពីផលប៉ះាល់របស់ជំនឿ មួយចំនួនៅកនុង
សងគម មកលើារសមេចចិតតកនុងជីវិតរបស់យើង។ ារសមេចចិតតាំងោះ ទទួលឥទធិពលពីជំនឿយេនឌ័ររបស់យើង
អំពីអវីដេលកមេងសេីាចធវើ ហើយអវីដេលកមេងបេុសាចធវើ គឺមិនមេនោយារអវដីេលយើងាចធវើានពិតបេកដៅ
កនងុភពាក់សតេងោះទេ។ខញុចំង់ផាស់បតរូឥរិយបថនេះដូចនេះខញុំាចធវើារសមេចចិតតអំពីារចិញចឹមជីរិតាពេលអាគ
តរបស់ខញុំោយផអេកលើខញុំានរណដេលាមនុសេសពិត ោយមិនផអេកលើឥទធិពលរបស់អនកដទេមកលើេខញុំ ាអវីដេលា
ផនត់គំនិតយេនឌ័រោះទេ។ផអេកលើអវីដេលខញុំានរកឃើញដើមេបីជួយមនុសេសឱេយផាស់បតូរឥរិយបថរបស់ពួកគេខញុំគិតា
ពួកគេគួររៀន/ដឹងបនថេមទៀត...។
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សរចកតីណរនាំសមរាប់គរូ

ារបំបេកផនត់គំនិត
  បេសិនបើ អនកគានឧបករណ៍សមេប់ាក់សមលេង "ា៉ញេ/cd" ាន។ កនុងករណីោះ អនកាចរំលងសកមមភពនេះ

ៅធវើសកមមភពាន។បុ៉នតេអនកតេូវគិតរកសកមមភពអវីដើមេបីបំពេញរយៈ៣៥ាទីជំនួសសកមមភពនេះវិញ។
បេសិនបើអនកាចបេើា៉ញេអនកតេូវាោប់មុនពេលបងេៀនដើមេបីឱេយដឹងពីចមលើយរបស់សំណួរ។
 សេចកតីសងខេបគំនិតសំាន់ដេលតេូវបញចូលកនុងារពិភកេា៖ានបញាចមេបង៣យ៉ងដេលានលើកលើងកនុងារ

សាាសនេះ
(មេរៀននេះយកលំាំាមកមេងឧបករណ៍បណតុះបណាលគំទេោយកេសួងកិចចារារី និង GIZ "កមេងឧបករណ៍
បណតុះបណាលសមេប់មនុសេសវ័យកមេងសតីពីអំពើហិងេាាក់ទងនឹងយេនឌ័រ"ភនំពេញខេមីាឆាំ២០១០។)

ក. ជំនឿអំពីតួាទីយេនឌ័ររបស់កមេងសេី៖ មនុសេសាចេើនគិតា ាមិាតេឹមតេូវដេលកមេងសេីលេងាល់ាត់ពីពេះា
ាលេបេងកំានតរបស់កមេងបេុស។ ៅពេលកមេងសេីលេងាល់ាត់ ពួកគេគិតាាមិនធមមាោះ។ សូមេបីមនុសេសមួយ
ចំនួនានជំនឿាបេសិនបើកមេងសេីលេងាល់ាត់ាាចបណាលឱេយពួកាងគានកូនកនុងពេលអាគត។ជំនឿរបៀប
នេះានបងកើតាាររំពឹងទុកដេលកមេងសេីមិនគួរលេងាល់ាត់ ឬក៏លេបេងកំានតាមពល។ ោះបីាយ៉ងណ
ក៏ោយ ជំនឿាំងោះគឺផអេកលើគំនិតរបស់សងគម ហើយមិនមេនាធមមាតិទេ។ ខលួនបេណ និងចិតតរបស់កមេងសេី
ក៏ាចទទួលានបេោជន៍ពីារលេងកីាចេើនដូចកមេងបេុសដេរ។

ខ. ផលបេោជន៍ចំោះកមេងសេី៖ កមេងសេីបងកើតភពជិតសនិទធាមួយមិតតកនុងកេុមរបស់ពួកគេាង បងកើតទំនុកចិតតនិង
រៀនធវើារាកេុមនិងជួយគំទេគាាង។ពួកគេទទួលានផលបេោជន៍ពីារាត់បេណហើយពួកគេក៏ានរបៀប
បញចេញារមមណ៍និងមោសញចេតារបស់ពួកគេ។គេូបងវឹកក៏ានផលបេោជន៍ពីបទពិោធន៍និងានបងកើតទំនុក
ចិតតនិងជំាញភពាអនកដឹកាំ។កេុមាំងមូលទទួលានារោរពនិងារមមណ៍មទនភពានតមលេនិងានសិទធ
សមើគា។

គ) ារផាស់បតូរឥរិយបថអំពីតួាទីយេនឌ័រ៖ កមេងសេីានារមមណ៍ាាសអៀន និងាាក់សទើរ ពេលលើកដំបូង។ ៅ
ពេលវ័យជំទង់ (មកា សំ និងគេូៗរបស់ពួកគេ) ាប់ផតើមគំទេពួកគេ ពួកគេានារមមណ៍ាានទំនុកចិតតាងមុន។
ពួកគេក៏ាន់តេានទំនុកចិតត ខណៈដេលពួកគេទទួលានផលបេោជន៍ពីារលេងាល់ាត់។ បងបអូន និងអនកដទេ
ាប់ផតើមគំទេពួកគេ ខណៈដេលពួកគេានឃើញពីផលបេោជន៍ចំោះកមេងសេី និងៅពេលដេលកមេងសេីទទួល
ានកិតតិយស និងភពលេបីលេាញសមេប់បេទេសកមពុា និងខលួនរបស់ពួកគេផាល់។ បុរសដេលាាប់ចមអកឱេយពួកគេក៏
ផាស់បតូរចិតតរបស់ពួកគេផងដេរៅពេលានឃើញពីរបៀបដេលកមេងសេីលេង។

ារានអំពីារបំបេកផនត់គំនិត
 ោលបំណងនេសកមមភពនេះគឺដើមេបីបាាញសិសេសា ានឧាហរណ៍អំពីមនុសេសាចេើនដេលានបំបេកផនត់គំនិត

យេនឌ័រ។ អវីដេល ាន់តុន និងគេូាំងពីរមកពីបេទេសវៀតណមានដូចគាោះ គឺពួកគេានតួាទីដេលបេពេណី
តេូវានគេគិតាាារាររបស់"ភេទផទុយពីោះ"។

ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ
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ចំណុចសំាន់ខលះដេលអនកាចបញចូលកនុងារពិភកេាចុងកេយ៖
  ផនត់គំនិតាចបំបេកាន ពេះពួកាតេូវានបងកើតឡើងោយសងគម។ កនុងន័យមួយ ទៀត ពួកាមិនមេនផអេក

លើវិធីដេលយើងានធវើឬផអេកលើភេទរបស់យើង។ ផនត់គំនិតគឺពឹងផអេកលើអវីដេលមនុសេសជឿចំោះគំនិតវបេបធម៌
និងបេពេណី។

ពេលខលះជំនឿវបេបធម៌ាំងោះបញេឈប់យើងពីអវដីេលយើងចង់ធវើឬតេវូធវើ។ឧាហរណ៍៖ាន់ថនតេូវារផគត់ផគង់
គេួារ។ មធេាាយលអបំផុតដេលាងាចធវើគឺារធវើារា អនករត់មូ៉តូឌុប។ បេសិនបើាោប់ជំនឿបេពេណីដេល
និយយា ារារបេភេទនេះគឺ សមេប់តេបុរស ាងនឹងពិាកកនុងារសវេងរកវិធីមកផគត់ផគង់គេួាររបស់ាង
បាាប់ពីាងានលេងលះគា។

  កនុងករណីរបស់គេូបងេៀនមកពីវៀតណមាំងពីរាក់ ពួកគេាំងពីរានបេះដូងនិងចំណប់ារមមណ៍េកនុងារ
បងេៀននិងធវើារាមួយកមេងៗ។បេសិនបើគេធវើាមគំនិតវបេបធម៌ពួកគេបេហេលាមិនានឱាសធវើារ
កនុងជំាញវិាាជីវៈដេល ពួកគេសេាញ់ និងដេលអនុញាតឱេយពួកគេរីកលូតាស់ និងអភិវឌេឍកនុង ភពាមនុសេស
ទេ។

ារបំបេកផនត់គំនិតគឺមិនាយសេួលទេ-អនកតេូវតេាមនុសេសរឹងាំាមួយបំណងបេាាាាំងាាដើមេបីធវើអវីដេល
អនកជឿាក់។បុ៉នតេរឿងាំងនេះានបេប់យើងាាាចធវើាន!

ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ
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  រយៈពេលបងេៀនៈ១ម៉ង៣០ាទី

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាោរខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំបេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាោរខៀន...)។

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
          ាោរខៀនដីស

 ផាំងកេាសធំ
 ហវឺតចំរុះពណ៌ឬគូល័រទៀន
 ាវសអិតកនតេ(សមេប់សិសេស៦កេុម)
 ទសេសាវដតី/ាសេតាស់ៗ
 ឯការសមេប់សិសេស៨.១

    វតថុបំណងៈ
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ

-កំណត់និងាាល់គំនិតសំាន់ៗដេលាក់ទងនឹងផនត់គំនិតយេនឌ័រនិងារធវើារសមេចចិតតកនុង
ារចិញចឹមជីវិត។

សរចកតីផតើមៈ តើខញុំអាចជឿអនកានទរ?                                                                          ១៥ ាទី

គេូរំលឹកសិសេសអំពីកិចចារដេលគេូឱេយពួកគេធវើារពីចុងមេរៀនមុន។បេប់ពួកគេាពួកគេនឹងបេើបេស់គំនិតរបស់
ពួកគេដើមេបីបងកើតាផាំងរូបភពធំមួយដេលនឹងបេើបេស់សមេប់លើកកមពស់ារយល់ដឹង។

បិទផាំងកេាសធំអំពីបេោគៅកនុងមេរៀនមុនដើមេបីរំលឹកពួកគេ(មើលមេរៀនមុន)។

គេូសួរសិសេសអំពីអវីដេលគួរបញចូលៅកនុងផាំងរូបភពដើមេបីជួយមនុសេសឱេយយល់ដឹងពីផនត់គំនិតយេនឌ័រនិងឥទធិពល
របស់ាមកលើារសមេចចិតតជុំវិញារចិញចឹមជីវិតកនុងពេលអាគត។

សរសេរគំនិតរបស់ពួកគេៅលើាោរខៀនហើយជៀសាងារសរសរគំនិតដូចគា។បេប់សិសេសឱេយផតល់គំនិត
ដេលមិនាន់ានៅលើាោរខៀន។

មេរៀនទី ៨ៈ ារចេករំលេកចំណេះដឹង

ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ
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ៅពេលដេលសិសេសានផតល់គំនិតរួចាល់ហើយធវើារាមួយសិសេសដើមេបីាត់គំនិតាំងោះាកេុមៅាមផនេក
ាងកេម៖

១.វបេបធម៌
២.ភេទនិងយេនឌ័រ
៣.ាររីសអើងៅកនលេងធវើារ
៤.ារយល់ដឹងរបស់សហគមន៍ចំោះតួាទីយេនឌ័រ
៥.ារយល់ដឹងរបស់ពិភពោកចំោះតួាទីយេនឌ័រ
៦.ារបេងចេកផនត់គំនិត-រឿងរបស់មនុសេសពិតបេកដ

គេូពនេយល់ាអវីាំងោះគឺាអវីដេលយើងានរៀនៅកនុងកមមវិធីបំណិនជីវិត។ពួកគេនឹងបេើបេស់គំនិតាំងោះ
ដើមេបីបងកើតាផាំងរូបភពដេលនឹងបេើាឧបករណ៍លើកកមពស់ារយល់ដឹងអំពីផលប៉ះាល់របស់ផនត់គំនិតយេនឌ័រ
មកលើារសមេចចិតតដេលយើងធវើសមេប់ារចិញចឹមជីវិតាពេលអាគត។

បេសិនបើានតេគំនិតពីរឬបីឬមិនានគំនិតាល់តេោះៅកនុងផនេកណមួយាមិនានបញាអវីទេ។ាបេហេលា
គំនិតខលះាចៅកេមផនេកចេើនាងមួយពេះគំនិតាចាក់ទងគាចេើនាងគំនិតតេមួយ(មើលសេចកតីណេាំ
សមេប់គេូ)។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                        ៦៥ ាទី

គេូាត់ចេងឱេយសិសេសធវើារាមួយោលគំនិតាំងោះ(មើលសេចកតីណេាំសមេប់គេូ)។

ៅពេលដេលសិសេសចូលកនុងកេុមរបស់ពួកគេនិងដឹងពីផនេកផាំងដេលពួកគេតេូវធវើគេូបេប់សិសេសាពួកគេនឹង
ធវើារមួយាមួយគាដើមេបីរៀបគមេងផាំងរូបភពធំមួយ។

គេូចេកកេុមនីមួយៗនូវឯការសមេប់សិសេសអំពីាររៀបគមេង(មើលឯការសមេប់សិសេសឬសរសេរៅលើ
ាោរខៀន)។

កេុមរៀបចំសំណួរោយខលួនឯងដើមេបីបេើបេស់សំណួរាំងោះដូចនេះសាជិកកេុមនីមួយៗ
ានកិចចារដេលតេូវធវើ។ានសិសេសចេើនាក់ដេលនឹងតេូវធវើកិចចារាក់ាក់ណមួយ។

ៅពេលដេលកេុមានសមេចានរណតេូវធវើកិចចារណកេុមាប់ផតើមធវើកិចចាររៀងៗខលួន។
គេូគួរដើរពិនិតេយមើលនិងជួយសិសេសោយផតល់ដំបូរាាននិងធវើឱេយបេកដាអនកាល់គាគឺកំពុងធវើកិចចារ។

ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ



 បញចប់មររៀន                                                                                                                ១០ ាទី

ឱេយសិសេសកេកឈរហើយគេូនិយយាពួកគេធវើារយ៉ងសកមមហើយគួរទទួលាននូវារសរសើរ។ឱេយសិសេស
ាក់កណាលាាក់ទះដេសមេប់សិសេសដទេទៀតហើយបាាប់មកឱេយសិសេសាក់កណាក់ទៀតទះដេវិញ។ចុងកេយឱេយ
សិសេសាំងអស់ទះដេាមួយគា។ តមកទៀត អនកសរសើរពួកគេចំោះអវីដេលពួកគេានធវើាំងពីដើមរហូតមក និង
បេប់ាៅមេរៀនបាាប់ពួកគេនឹងចងកេងារាររបស់ពួកគេាផាំងរូបភពធំមួយហើយបេសិនបើពួកគេតេូវារបនត
ធវើាររៀបគមេងនិងរៀបចំផាំងរូបភពាមកេុមលើកទឹកចិតតពួកគេឱេយធវើកិចចារនេះមុនពេលមេរៀនបាាប់។

សរចកតីណរនាំសមរាប់គរូ

សេចកតីផតើម
ោះបីាផាំងរូបភពតេូវានជេើសរីសាឧបករណ៍លើកកមពស់ារយល់ដឹងសមេប់មេរៀននេះក៏ោយអនកាច

ជេើសរីសទមេង់នេសកមមភពចូលរួមាមួយសហគមន៍ផេសេងទៀត ដេលសមសេបាមួយអនក និងសិសេសរបស់អនក។
មធេាាយផេសេងៗនេារផេាយព័ត៌ានរួមានារសមតេងយុទធាារោសាារពិភកេាវេកញេកនិងារនិាន
រឿង។

  ាានារៈសំាន់ដេលគេូតេូវធវើឱេយសិសេសយល់ចេាស់ា ាតិានេផាំងរូបភពគួរឆលុះបញាំងពីអវីដេលពួកគេាន
រៀនៅកនុងវគគនេះ។

 ាងកេមនេះគឺគំនិតសនើឡើងមួយចំនួនដេលសិសេសាចបេើដើមេបីបងកើតាផាំងរូបភពរបស់ពួកគេ។នេះគេន់
តេាឧាហរណ៍តេបុ៉ោោះ ហើយគេូគួរតេបេើបេស់គំនិតរបស់សិសេស។ បេសិនបើគេូានារមមណ៍ា គំនិតរបស់
សិសេសមិនឆលុះបញាំងពីអវីដេលានរៀនឬតេូវារបនថេមគត់/ាងាចបេើគំនិតាងកេម។ាមិនាំាច់បេើ
ឧាហរណ៍ឬផនេកាំងអស់ោះទេ។ធវើអវីដេលលអបំផុតសមេប់អនកនិងសិសេសរបស់អនក។

១. វបេបធម៌
ក.បេើបេស់សុភសិតដើមេបីយល់ពីរបៀបដេលវបេបធម៌ាចានឥទធិពលដល់របៀបដេលយើងបេពេឹតត
ខ.បាាញរបៀបដេលវបេបធម៌ានផាស់បតូរកនុងរយៈពេលាចេើនឆាំមកនេះនិងមូលហេតុ(មូ៉ដសំលៀកបំាក់
ឱាសារារតនតេី...)

២. យេនឌ័រ និងភេទ
ក.ារកំណត់និយមន័យភេទនិងយេនឌ័រ
ខ.តួាទីយេនឌ័រនិងតួាទីជីវាសេត

៣. ាររើសអើងៅកនលេងធវើារ
ក.បេភេទនេាររីសអើង
ខ.ផលប៉ះាល់នេាររីសអើង

ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ
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៤. ារយល់ដឹងរបស់សហគមន៍ចំោះតួាទីយេនឌ័រ
ក.លទធផលនេារសេវជេវនិងមូលហេតុៅពីកេយលទធផលរបស់យើង(ារវិភគរបស់យើង)
ខ.ារកំណត់និយមន័យតួាទីផលិតភពតួាទីបនតពូជតួាទីសហគមន៍

៥. ារយល់ដឹងរបស់ពិភពោកចំោះតួាទីយេនឌ័រ
ក.ារពិតនិងតួលេខពីជុំវិញពិភពោក-ផេនទីយេនឌ័រ
ខ.ារបេៀបរធៀបបេទេសពីរ-បេទេសកមពុាាមួយ.....?

៦. ារបំបេកផនត់គំនិត - រឿងរបស់មនុសេសពិតបេកដ
ក.ឧាហរណ៍ពិភពោក
ខ.ឧាហរណ៍កនុងតំបន់និងកនុងបេទេស

ាររៀបគមេងសមេប់ផាំងរូបាពរបស់យើង

ចំនួនកេុមនិងចំនួនរបស់ោលគំនិត របស់ផាំងរូបភពនីមួយៗនឹងខុសគាពីាាក់មួយៅាាក់មួយ។ឧាហរណ៍អនក
បេហេលាចង់ឱេយសិសេសធវើារា ៦កេុម ហើយកេុមនីមួយៗធវើារលើផនេកាាក់ៗ។ ឬក៏ អនកចង់ឱេយសិសេសផោតតេលើ
មួយឬពីរផនេក។ ាាសេ័យលើទំហំាាក់ របស់អនក និងគំនិតរបស់អនកផាល់អំពីរបៀបដេលអនកចង់រៀបចំាាក់ និងផាំង
រូបភព។ គេូ គួរតេានៅកនុងផនេកទី៤ នេសៀវៅគេូ/អនកបណតុះបណាល LSS LLSP ពេមាំងផនេកដេលាក់ព័នធនឹង
ាររៀបចំកេុម។

ចូរចងាំាគេូាចជួយនិងធវើារាមួយសិសេសោះបីាពួកគេធវើារាកេុមក៏ោយ។ដូចនេះជេើសរីសាររៀបចំ
ណមួយដេលអនកានទំនុកចិតតនិងានភពាយសេួលក៏ដូចាអវីមួយដេលជួយកនុងាររៀនសូតេរបស់សិសេស។

  ៅពេលដេលសិសេសានជេើសរីសកិចចាររៀងខលួនៅកនុងកេុមរួច ពួកគេាប់ផតើមធវើារាមួយា។ គំនិតៅពី
កេយនេារបងកើតផាំងរូបភពនេះ គឺសិសេសៅកនុងកេុមមួយធវើារៅលើផនេកមួយនេផាំងរូបភព។ ៅពេលពួកគេ
បញចប់កិចចារនេះ កេុមាំងអស់តេូវរួមបញចូលគា ហើយធវើារសមេចចិតត អំពីរបៀបដេលពួកគេរៀបចំផនេកនេកិចចារ
របស់ពួកគេាំងអស់ឱេយៅាផាំងរូបភពកេុមមួយ។កិចចារនេះនឹងកើតឡើងៅមេរៀនបាាប់។

ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ
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    រយៈពេលបងេៀនៈ១ម៉ង៣០ាទី

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាោរខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាោរខៀន...)។

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
          ាោរខៀនដីស

 ហវឺតចំរុះពណ៌ឬគូល័រទៀន
 ាវសអិតកនតេផាំងកេាសធំ(សមេប់សិសេស៦កេុម)
 ទសេសាវដតី/ាសេតាស់ៗ
 ឯការសមេប់សិសេស៩.១

  

    វតថុបំណងៈ
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ

-បេើបេស់ជំាញនិងចំណេះដឹងដេលពួកគេានបងកើតឡើងដើមេបីបងកើតាផាំងរូបភពមួយអំពីផនត់គំនិត
យេនឌ័រនិងផលប៉ះាល់របស់ាមកលើារធវើារសមេចចិតតកនុងារចិញចឹមជីវិត។

សរចកតីផតើម                                                                                                                         ១០  ាទី
គេូបេប់សិសេសាពួកគេនឹងបងេួបបងេួមនូវអវីដេលពួកគេានរៀនកនុងអំឡុងពេលកមមវិធី។ដំបូងពួកគេនឹងធវើារ

លើាររៀបចំអវីគេប់យ៉ងដេលពួកគេានតេៀមឱេយៅាទមេង់ផាំងរូបភពមួយ។ហើយៅពេលសកមមភពនេះបញចប់
នឹងានសកមមភពឆលុះបញាំងមួយ។

មេរៀនទី ៩ៈ ារចេករំលេកចំណេះដឹង(ត)

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                        ៧០  ាទី
ាររៀបគមេងសមេប់ផាំងរូបភពរបស់យើង

 ឱេយសិសេសចូលធវើារាមួយកេុមាស់របស់ពួកគេ ហើយបនតធវើារលើផាំងរូបភពរបស់ពួកគេ (មើលសេចកតី
ណេាំសមេប់គេូ)។បេសិនបើកេុមខលះធវើរួចមុនកេុមដទឱេយពួកគេធវើសកមមភពឆលុះបញាំងឬឱេយពួកគេជួយសិសេសដទេ។
ារឆលុះបញាំង

គេូរៀបចំសកមមភពឆលុះបញាំងរបស់សិសេស(មើលសេចកតីណេាំសមេប់គេូ)។
ចេកទមេង់ឆលុះបញាំងរបស់សិសេសៅឱេយសិសេសគេប់ៗគា(មើលឯការសមេប់សិសេស)។
ពេលដេលសិសេសធវើរួចបេមូលយកមកវិញហើយានាពេលបញចប់ម៉ងបងេៀន។

ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ
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ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ

បញចប់មររៀន                                                                                                                    ១០  ាទី
បេប់សិសេសាៅមេរៀនកេយពួកគេនឹងធវើារធវើតេសតកេយវគគសិកេាមួយ។តេសតនេះគឺដូចនឹងអវីដេលពួកគេ

ានធវើាលពីពេលាប់ផតើមវគគ។ោលបំណងនេតេសតនេះគឺដើមេបីបាាញគេូនិងសិសេសាតើពួកគេរៀនានបុ៉ាាន
ៅកនុងកមមវិធីបំណិនជីវិតនេះ។ាំងអស់នេះនឹងជួយគេូធវើារអភិវឌេឍមេរៀនរបស់គត់/ាងៅពេលកេយហើយនិង
បាាញសិសេសនូវចំណុចដេលពួកគេានរីកចមេើន។

សួរពួកគេាតើពួកគេានសំណួរអវីចង់សួរមកគេូដេរឬទេ។
អរគុណសិសេសសមេប់ារខិតខំធវើាររបស់ពួកគេ។

សរចកតីណរនាំសមរាប់គរូ
ាររៀបគមេងសមេប់ផាំងរូបាពរបស់យើង

ៅកនុងសៀវៅនេះដំណក់ាលចុះបេតិបតតិនេកមមវិធីបំណិនជីវិតមិនតេូវានបញចូលទេ-កនុងន័យមេា៉ងទៀតាមិន
ានគេបដណតប់ៅលើរបៀប និងពេលណដេលសិសេសគួរបាាញផាំងរូបភពរបស់ពួកគេឡើយ គឺាសេ័យលើគេូ និង
ាាកនុងារសវេងរកវិធីកនុងារបាាញារាររបស់ាា។ ោះបីាយ៉ងណក៏ោយ គួរផតល់ាអនុាសន៍ា
ផាំងរូបភពគួរបេើានតេកនងុវិធីមួយចំនួនសូមេបីតេាាមញញដូចាារធវើបទបាាញពីផាងំរូបភពរបស់ពួកគេៅាន់
គាៅវិញៅមកៅកនុងាាក់រៀន។

គេូគួរតេានសៀវៅគេូ/អនកបណតុះបណាលLSSLLSPនិងធវើាររំលឹកពីដំណើរារសមេប់ាររៀបគមេងនិងារ
ចុះបេតិបតតិសកមមភពចូលរួមាមួយសហគមន៍ៅតេង់ជំានទី៤ និងជំានទី៥ ដើមេបីទទួលានារណេាំបនថេមពី
បណាចំណុចាងកេម។

- តើហេតុអវីតេូវធវើសកមមភពចូលរួមាមួយសហគមន៍?
- តើគួរបញចូលព័ត៌ានអវីខលះៅកនុងសកមមភពចូលរួមាមួយសហគមន៍?
- តើសកមមភពគួរធវើឡើងៅពេលណ?
- តើសកមមភពគួរធវើឡើងៅកនលេងណ?
- តើសកមមភពគួរធវើឡើងោយរបៀបណ?
- តើនរណាកេុមោលៅ?
- តើនរណគួរចូលរួមាមួយ?

ារឆលុះបញាំង
 ានវិធីដេលខុសៗគាាចេើនកនងុារអនុវតតារឆលះុបញាងំរបស់សិសេស គឺាារសំាន់ដេល តេវូចងាំាាាអវដីេល

អនកចង់រៀនពីសិសេសអំពីកមមវិធីបំណិនជីវិតនិងព័ត៌ានដេលអនកទទួលាននឹងជួយអនកឱេយអភិវឌេឍកមមវិធីកនុងពេលអាគត
ោយរបៀបណ។

គេូគួរតេានសៀវៅគេូ/អនកបណតុះបណាលLSSLLSPនិង/ឬដំណើរារាយតមលេ
 ារា៉ន់បេាណរបស់បំណិនជីវិតដើមេបីាារណេាំពួកគេ។ ឧាហរណ៍ដេលានផតល់ៅកនុងសៀវៅនេះៅកនុង

ឯការសមេប់សិសេសាចកេបេនិង/ឬអភិវឌេឍបនថេមទៀត។ាគេន់តេាារណេាំបុ៉ោោះ។
សូមចងាំាដំណើរារឆលុះបញាំងដេលានគុណភពគឺាមារពេលវេា។បេសិនបើគេូគិតាមិនានពេលវេា

ៅសល់គេប់គេន់ៅកនុងមេរៀនអនកាចឱេយសិសេសបំពេញាៅផទះហើយឱេយសិសេសបេគល់វិញៅម៉ងបាាប់។
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    រយៈពេលបងេៀនៈ១ម៉ង៣០ាទី

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាោរខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំបេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាោរខៀន...)។

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
         ាោរខៀនដីស

 ផាំងកេាសធំ
 ហវឺតចំរុះពណ៌ឬគូល័រទៀន
 ឯការដូចានរៀបាប់ាងលើ

 

    វតថុបំណងៈ
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ

-បេប់ហេតុផលសមសេបអំពីអវីដេលពួកគេចង់ធវើឬាាយៅា...ពេលពួកគេបញចប់ារសិកេា
-បណតុះារមមណ៍លអអំពីអវីដេលពួកគេានរៀននិងបនេសល់ទុកៅកំណត់តេវិជជាន

សរចកតីផតើមៈ តរសតបញចប់វគគ                                                                                    ២០  ាទី

គេូបេប់សិសេសាមេរៀនចុងកេយនេះនឹងបេើបេស់ដើមេបីធវើតេសតបញចប់វគគហើយសកមមភពសបេាយៗ។

សួរសិសេសតើាពួកគេានសំណួរចុងកេយដេរឬទេមុនពេលាប់ផតើមធវើតេសត។

ចូរបេកដាសិសេសាំងអស់តេៀមរួចាល់ហើយបាាប់មកចេកកេាសតេសតឱេយៅសិសេសគេប់គា។
ទុកពេល២៥ាទីឱេយសិសេសធវើកិចចារនេះ។

រំលឹកសិសេសានេះគឺគេន់តេាដំណើរារសិកេាតេបុ៉ោោះ(មើលសេចកតីណេាំសមេប់គេូ)។
កេយពេល២៥ាទីបេមូលតេសតមកវិញ

 បេប់សិសេសា អនកទនទឹងរង់ាំានគំនិតរបស់ពួកគេ និងធវើារបេៀបធៀបាមួយអវីដេលគេានសរសេរពីលើក
មុន។បាាប់មកអនកនឹងបេគល់ឱេយពួកគេវិញាំងតេសតាកលេបងមុនវគគនិងតេសតបញចប់វគគដូចនេះពួកគេាចនឹងឃើញពី
ដំណើរារអភិវឌេឍជំាញ ចំណេះដឹង និងឥរិយបថ ដេលពួកគេានឆលងាត់។ សមេប់មេរៀនដេលៅសល់ ពួកគេ
នឹងបងកើតាបទចមេៀងមួយ!

មេរៀនទី ១០ៈ ោលបំណងសមេប់អាគត

ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                          ៦០  ាទី

 ឱេយសិសេសធវើារាកេុមតូចៗ (ចំនួនកេុមគឺាសេ័យលើចំនួនរបស់សិសេសៅកនុងាាក់ បុ៉នតេបេសិនបើាច មិនគួរឱេយ
ចេើនាង៨ាក់កនុងមួយកេុមឡើង)។

សរសេរៅលើាោរខៀននូវឃា៖"ពេលខញុំធំឡើងខញុំចង់ាាយៅា..."

ពនេយល់បេប់សិសេសានេះគឺាចំណងជើងរបស់បទចមេៀង។ពួកគេតេូវសរសេរវគគមួយរបស់បទចមេៀងនេះដេល
ាក់ព័នធនឹងចំណងជើងបទចមេៀងោយបេើបេស់បទភលេងមួយ(បទភលេងរបស់បទចមេៀងគួរតេយកចេញពីបទដ៏លេបី
ណមួយ ដេលសិសេសាំងអស់គាាាល់)។ ពួកគេានរយៈពេល៤៥ាទីដើមេបីបងកើតវគគមួយនេបទចមេៀងនេះ ហើយ
សាជិកាាក់ៗៅកនុងកេុមតេូវចូលរួមគំនិតកនុងារបងកើតវគគនេះ។

លើកទឹកចិតតពួកគេឱេយានភពចនេបេឌិតនិងបេើបេស់អវីដេលពួកគេានរៀនកនុងអំឡុងពេលនេកមមវិធីបំណិន
ជីវិត។

កេយពេល៤៥ាទីបញេឈប់ឱេយពួកគេតេៀមកនុងារចេករំលេកវគគនេបទចមេៀងរបស់គេ។
ឱេយកេុមនីមួយៗកេកឈរនិងចេៀងនូវវគគរបស់ពួកគេ(ចូរបេកដាសិសេសទះដេកេយពេលកេុមនីមួយៗ

ានចេៀងចប់)។
បាាប់ពីកេុមាំងអស់ានបញចប់ឱេយសិសេសធវើារសមេចចិតតតើវគគណគួរៅទីមួយទីពីរទីបី។ល។
ៅពេលដេលសិសេសានសមេចចិតតពីលំាប់នេបទចមេៀងរួចមកឱេយសិសេសកត់តេបទចមេៀងាំងមូល

ៅកនុងសៀវៅរបស់ពួកគេ។
ពេលដេលសិសេសកត់រួចឱេយសិសេសកេកឈរាំងអស់គាហើយចេៀងបទចមេៀងាំងមូល។

បញចប់មររៀន                                                                                                           ១០  ាទី

 គេូអរគុណសិសេសគេប់គាសមេប់រយៈពេល ១០សាោហ៍ ដេលោរពេញៅោយផលិតភព និងភពអាារេយ
ហើយបេប់សិសេសាោកគេូ/អនកគេូសងេឃឹមាពួកគេានរៀននូវមេរៀនាចេើនដូចអវីដេលអនកានរៀនកនុងរយៈពេល
១០សាោហ៍កនលងមកនេះ។

អរគុណពួកគេសមេប់ារខិតខំពេាយមរបស់ពួកគេហើយនិងបញចប់មេរៀនោយារទះដេ។
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 ការវាយតមរល ៖ សំណួរសរសររ . ការយល់ដឹងពីយរនឌ័រ
ឈាះ.........................................ភេទ............ាាក់ទី.............ាា....................................
សេុក........................................ខេតត................................................

១.តើវបេបធម៌ាអវី?តើមនុសេសវ័យកមេងទទួលជំនឿនិងទាាប់ពីវបេបធម៌ោយរបៀបណ?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

២. តើអវីាភពខុសបលេកគារាងភេទនិងយេនឌ័រ?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

៣.តើានចរិតលកខណៈអវីខលះដេលសងគមគេួារនិងមិតដភកដិបងេៀនដល់កមេងសេី/សដេី? 

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

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

....................................................................................................................................................
៤.តើានចរិតលកខណៈអវីខលះដេលសងគមគេួារនិងមិតដភកដិបងេៀនដល់កមេងបេុស/បុរស?

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

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

....................................................................................................................................................
៥.តើអនកគិតាអនកណដេលគួរធវើកិចចារ"សំាតផទះ"?ផតល់ហេតុផលចំោះចមលើយដេលានជេើសរីស

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

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

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

៦.តើអនកាចឧាហរណ៍មួយអំពីផនត់គំនិតយេនឌ័រនិងឧាហរណ៍មួយទៀតអំពីាររីសអើងយេនឌ័រ
ៅកនលេងធវើារ?

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

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

....................................................................................................................................................
៧.តើអនកគិតាផនត់គំនិតយេនឌ័រនិងាររីសអើងានកើតឡើងៅបេទេសដទេទៀតដេរឬទេ?

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

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

....................................................................................................................................................
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សរចកតីណរនាំសមរាប់គរូ

តេសតបញចប់វគគ
  តេសតបញចប់វគគាចរកឃើញៅកនុងឯការសមេប់សិសេស។ តេសតនេះតេូវបងកើតឡើងោយផអេកលើខលឹមារដេល 

ានគេប់ដណតប់កនុងមេរៀនបំណិនជីវិត។ ោលបំណងរបស់តេសតនេះគឺដើមេបីាស់សទង់ពីគំនិត និងចំណេះដឹងដេល
សិសេសទទួលានពីវគគសិកេា។ដូចនេះគេូគួរតេរកេាទុកនូវារឆលើយតបរបស់សិសេសកនុងតេសតាកលេបងមុនវគគនេះឱេយាន
លអដើមេបីធវើារបេៀបធៀបចមលើយាមួយនឹងតេសតបញចប់វគគ។

 តេសតមេរៀននេះគឺានចមលើយដេលផអេកលើចំណុចសំាន់ៗ ដេលសិសេសគួរាក់បញចូលកនុងចមលើយរបស់ពួកគេ។
ចំណុចាំងអស់ោះគួរតេូវានបងេៀនកនុងមេរៀនបំណិនជីវិត។ គេូាចបេើឯការតេសតាកលេបងមុនវគគ ពីមេរៀន 
ទីមួយចេកឱេយសិសេស។

អនកាចឱេយសិសេសកត់តេសំណួរៅកនុងសៀវៅរបស់ពួកគេឬក៏ឱេយសរសេរាៅលើកេាសដេលអនកាចបេមូល
និងថេរកេាាន(ោយហេតុាតេសតានរយៈពេល២៥ាទីពេញដូចនេះអនកតេូវទុកពេលឱេយពួកគេបនថេមទៀតបេសិន
បើអនកធវើដូចនេះ)។បេសិនបើអនកាចថតចមលងានអនកាចថតចមលងហើយចេកឱេយសិសេសគេប់គា
និងទុកពេលតេ២៥ាទីឱេយពួកគេ។

ាានារៈសំាន់ដេលអនកតេូវរំលឹកពួកគេានេះគេន់តេាដំណើរារសិកេាដូចនេះពួកគេមិនគួរានាមមណ៍តប់
បេមល់កនុងារធវើតេសតនេះឡើយ!

បេប់ពួកគេាអនកនឹងឱេយពួកគេតេឡប់មកវិញធវើនូវតេសតាកលេបងមុនវគគនិងតេសតបញចប់វគគដូចនេះពួកគេាចឃើញ
ាតើពួកគេានអភិវឌេឍយ៉ងណកនុងរយៈពេល១០សាោហ៍កនលងមកនេះ។

តរសតបញចប់វគគ
១.តើវបេបធម៌ាអវី?តើមនុសេសវ័យកមេងទទួលជំនឿនិងទាាប់ពីវបេបធម៌ោយរបៀបណ?

- វបេបធម៌ដុសាត់ជំនឿគុណតមលេនិងាកបេបកិរិយហើយគំនិតនិងជំនឿាំងនេះតេូវានផទេរពីមួយជំាន់ៅ
មួយជំាន់ពីសងគមមួយៅសងគមមួយ។
- សងគមានបងេៀនមនុសេសវ័យកមេងពីជំនឿគំនិតនិងទសេសនៈាំងនេះាំងពីាទីដេលពួកគេកើតមកមលេ៉ះ។
មនុសេសវ័យកមេងាប់រៀនពីវបេបធម៌របស់ពួកគេាំងពីតូចរហូតដល់ធំ។សងគមផាស់បតូរវបេបធម៌បេបេួល។
- ាានភពាំាច់ដេលតេូវចងាំាវបេបធម៌របស់យើងឆលុះបញាំងពីគុណតមលេនិងជំនឿរបស់យើង។
មនុសេសកនុងសងគមខុសៗគាាចានគុណតមលេនិងជំនឿដូចគាបុ៉នតេក៏ានភពខុសគាផងដេរាសេ័យ
លើារជះឥទធិពលពីគេួារនិងាាប័នអប់រំកនុងសងគមដេលពួកគេធំដឹងកតីាមួយ។

២.តើអវីាភពខុសបលេកគារាងភេទនិងយេនឌ័រ?
-"ភេទ"សំៅៅលើភពខុសគាាមធមមាតិាងលកខណៈជីវាសេតដេលកំណត់មនុសេសមួយាា
មនុសេសបេុសនិងមនុសេសសេី។ាកេយនេះពិពណ៌ាអំពីភពខុសគាផនេកផលូវាយនិងកាោជីវាសេតមនុសេស
បេុសនិងមនុសេសសេីដេលាារសមេប់បនតពូជ។
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-"យេនឌ័រ"សំៅយកតួាទីឥរិយបថនិងគុណតមលេាាដេលវបេបធម៌និងសងគមាក់កំណត់
 ឱេយមនុសេសសេីនិងមនុសេសបេុសោយឡេកពីគា។តួាទីឥរិយបថនិងគុណតមលេាំងនេះកំណត់
 នូវាកបេបកិរិយនិងទំាក់ទំនងរាងមនុសេសសេីនិងមនុសេសបេុស។

៣.តើានចរិតលកខណៈអវីខលះដេលសងគមគេួារនិងមិតដភកដិបងេៀនដល់កមេងសេី/សដេី?
-កុំលេងាល់ដូចកមេងបេុស
-កូនសេីតេូវចេះកិចចារផទះដូចាធវើមហូប
-តេូវានចរឹតសុភពរមេយទម
-មិនតេូវតាត់ាមួយបតី...

៤.តើានចរិតលកខណៈអវីខលះដេលសងគមគេួារនិងមិតដភកដិបងេៀនដល់កមេងបេុស/បុរស?
-កុំលេងតុកតាលេងាយឡុកាយឡាដូចកមេងសេីឮ(គេួារ)
-កុំយំគេាាបុរសទន់ខេាយ(សងគម/គេួារ)
-បើមិនផឹកគេមិនាមនុសេសបេុសទេ(មិតតភកតិ)
-បុរសគឺាមេគេួារបុរសតេូវតេាាំង...

៥.តើអនកគិតាអនកណដេលគួរធវើកិចចារ"សំាតផទះ"។ផតល់ហេតុផលចំោះចមលើយដេលអនកានជេើសរីស។
ក.ភគចេើនបុរស
ខ.ភគចេើនសដេី
គ.ាំងពីរ

-ចមលើយនេះាចខុសគាពីសិសេសាាក់ៅសិសេសាាក់។ចមលើយនេសំណួរនេះគឺារចេករំលេការារគារាង
បុរសនិងសេតី(គ.ាំងពីរ)។ចំណុចសំាន់នេារផតល់ហេតុផលជុំវិញចមលើយរបស់កមេងគឺារមិនរីសអើងារ
ារាាារារឬបេាន់តួាទីាាកិចចាររបស់សេតីាំងកមេងបេុសនិងកមេងសេីនិងារផតល់តមលេារារ
សមើគ្នារាងបុរសនិងសេតី។

៦.តើអនកាចឧាហរណ៍មួយអំពីផនត់គំនិតយេនឌ័រនិងឧាហរណ៍មួយទៀតអំពីាររីសអើងយេនឌ័រ
ៅកនលេងធវើារ?

- ចមលើយនេះាចខុសគាពីសិសេសាាក់ៅសិសេសាាក់បុ៉នតេគួរបាាញារយល់ដឹងដេលផនត់គំនិត
 កំណត់ារារមួយចំនួនដេលសមរមេយសមេប់បុរសនិងសេតីនិងាររីសអើងយេនឌ័រាាំង
 មនុសេសពីារទទួលានារារពីពេះតេភេទរបស់ពួកគេ។

៧.តើអនកគិតាផនត់គំនិតយេនឌ័រនិងាររីសអើងកើតឡើងៅបេទេសដទេទៀតដេរ?
- ចមលើយនេះាចខុសគាពីសិសេសាាក់ៅសិសេសាាក់បុ៉នតេពួកគេតេូវតេទទួលាាល់ាផនត់គំនិត
 យេនឌ័រនិងាររីសអើងតេាកតីកងវល់របស់ពិភពោកាំងមូល។

ារយល់ដឹងពីយេនឌ័រ
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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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