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ារមភកា

     វិស័យអប់រំាវិស័យគនលឹះមួយដេលរួមចំណេកយាងសំាន់កនុងារអភិវឌេឍសងគមនិងសេដឋកិចចពិសេសារអភិវឌេឍ
ធនានមនុសេស។ ោយសងគមាតិយើងានារអភិវឌេឍលើគេប់វិស័យ ារអប់រំក៏តេូវានយកចិតតទុកាក់យាងាោំង
ដើមេបីបណតះុបណាលធនានមនុសេសបេកបោយគុណភពនិងានជំាញខពស់ដើមេបីបំពេញលើគេប់លកខខណឌារារ។
ដើមេបីឆលើយតបនឹងតមេូវាររីកចមេើននេទីផេារសេរីរបស់សងគមាតិកេសួងអប់រំយុវជននិងកីាានបងកើតោល
នោាយសមេប់អភិវឌេឍន៍កមមវិធីសិកេាចំណេះទូៅ និងោលនោាយអប់រំបំណិនជីវិត សមេប់អនុវតត ៅាម
ាារៀនចំណេះទូៅ។
កមមវិធីអប់រំបំណិនជីវិតាមមូលាានគឺាសនូលនេារបងកើនគុណភពនិងបេសិទធភពកនុងវិស័យអប់រំដេលនឹងផតល់
ឱេយសិសេសនូវចំណេះដឹងមូលាានយាងជេជេះ និងពងេឹងជំាញផេសេងៗ ដេលានារៈសំាន់សមេប់ារសេូបយក
បទពិោធន៍លអៗកនុងារពងេឹងចំណេះដឹងនិងបំណិនាំាច់សមេប់បមេើជីវភពរស់ៅបេាំថងេ។

ឯការសតីអំពី"ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម"ានបំណងជួយអនករៀនឱេយទទួលានចំណេះដឹងបំណិន
និងបទពិោធន៍កនុងផនេកបំណិនដេលាក់ទងនឹងារយល់ដឹងផាល់ខលួន និងទំាក់ទំនងសងគម។ារ យល់ដឹងផាល់ខលួន 
និង ទំាក់ទំនងសងគម ានតួាទីសំាន់មសមេប់គេួាររបស់យើងនិងសហគមន៍។ ាររៀនពាីរយល់ដឹងផាល់ខលួន 
និង ទំាក់ទំនងសងគម ាំងពីៅវ័យកមេងគឺាារផេារភាប់ៅនឹងតមេូវារៅាមាទិភពនិងោលបំណងដេលនឹង
ជួយមនុសេសវ័យកមេង ឱេយជៀសផុតពីារបេឈមនឹងបញា ដេលបណាលមក ពីកងវះារយល់ ដឹងកនុងាររស់ៅនិងារ
ឱេយតមលេខលួនឯង។

 សាារៈនិងធនានាចេើនានបងកើតឡើងរួចាល់ៅជុំវិញបេានបទដេលសតីអំពីារយល់ដឹងផាល់ខលួននិង
ទំាក់ទំនងសងគម។សាារៈាំងអស់នេះតេូវានយកៅាកលេបងនិងរចាឡើងទុកាមុនោយផអេកៅលើារ
វយតមលេនេលទធផលរបស់ារាកលេបងផនេកនេះ។ដូចនេះឯការនេះាន់តេានបេសិទធភពដើមេបីយកៅបេើបេស់
ពេះវានធវើារាកលេបងរួចាងារចនេបេឌិតឯការវផេសេង។
មេរៀនៅកនុងមូ៉ឌុលនេះគឺតេូវានយកលំាំាមបេភពសំាន់ៗចំនួន២គឺទី១បេភពពីGIZ"កមេងឧបករណ៍
បណតុះបណាលសមេប់មនុសេសវ័យកមេងសតីពីអំពើហិងេាាក់ទងនឹងយេនឌ័រ" ២០១០ (កេសួងកិចចារារី សហារា
មួយ GIZ)ទី២គឺារអប់រំកុារអំពីផនេកហិរញញវតថុ១ (ារអប់រំកុារទាក់ទងៅនឹងសងគមនិងហិរញញវតថុដេលដកសេង់
ចេញពីសៀវៅសកមមភពកុារាហវលែតទូនអងគារារារកុារអនតាតិគេហទំព័រwww.aflatoun.orgនិង អីុមេល
info@aflation.org) និងសងគម របស់ាហលេតទូន។ ាតិា និងខលឹមារពីបេភពាំង២នេះ ានបងកើតា ទមេង់មួយ
ដេលតេូវានរចាឡើងដើមេបីឱេយគេូៅមធេយមសិកេាបឋមភូមិផនេកបំណិនជីវិតនិងសិសេសរបស់ពួកគេបេើបេស់។
      សិសេសដេលសិកេាៅកមេិតមធេយមសិកេាបឋមភូមិគឺាវ័យមួយដេលពួកគេតេូវឆលងាត់ដំណក់ាលផោស់បតូរពី
កុារភព ៅាន់វ័យជំទង់។ ដើមេបីជួយពួកគេឱេយឆលងាត់ដំណក់ាលនេះ បេកបោយារពិារណ និងវិធីវិជជាន
ោះ យើងាំាច់តេូវឱេយពួកគេសវេងរកមើលា តើពួកគេានរណ ហើយតើពួកគេានសមតថភពាងផនេកអីវ។ ដើមេបី
ធវើដូចនេះាន ពួកគេតេូវតេានពេលវេាលអ សមេប់ធវើារឆលុះបញាំងខលួនពួកគេផាល់ និងាររៀនមើលផលូវចិតតខលួនឯង
ដើមេបីឱេយពួកគេាចយល់អំពីផលូវចិតតនិងារមមណ៍ដេលជះឥទធិពលមកលើអវីដេលពួកគេគិតនិងមុនបេពេឹតតអីវមួយ។
ាលណមនុសេសវ័យកមេងយល់ដឹងអំពីខលនួឯងាន់តេចេើនោះពួកគេាន់តេាចានលទធភពាពេលបចចបុេបននដើ
មេបីបងកើនឥទធិពលាវិជជានៅលើាររស់ៅកនុងាកជីវិតរបស់ពួកគេាំងៅកនុងពេលបចចុបេបនន ាំងថងេអាគត។ 
ារាាល់ាន់តេចេាស់អំពីខលួនរបស់ពួកគេ ានន័យា ពួកគេកំពុងតេធវើដំណើរឆោះៅមុខ ដើមេបីបងកើនចំណងាក់
ទងបេកបោយារោរពាមួយអនកដទេ។
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២. ការតរៀមលកខណៈមុនពរលបងរៀន

 មូ៉ឌុលនេះតេូវានបេងចេកាផនេកខុសៗគា។ កនុងផនេកនីមួយៗាន ោលបំណងរបស់វ ព័ត៌ានាក់ទងនឹង 
របៀបាប់ផដើមបងេៀនសិសេស ឬផនេកដេលាក់ទងនឹងសកមមភពកនុងាររៀន ារណេាំអំពីរបៀបរៀបចំសាារៈដេល
តេូវារសមេប់ធវើសកមមភព។

       សមភារឧបទេស
   ផនេកនេះរៀបាប់បាាញពីសាារឧបទទេស ដេលតេូវានសមេប់បងេៀនសិសេស។ ភគចេើនាសាារៈមូលាាន

ដូចា បិ៊ក ឬកេាស។ សាារៈផេសេង ទៀតៅកនុងមេរៀននេះនឹងតេូវផដល់ឱេយសិសេសសមេប់អនុវតត ាមរយៈឯការ
សមេប់សិសេសដេលានភាប់ៅកនុងមូ៉ឌុលនេះ។

      លទធផលរំពឹងទុក
 សិសេសនឹងទទួលានចំណេះដឹង បំណិន និងឥរិយបថពីារសិកេាមេរៀនារយល់ដឹងផាល់ខលួន និងទំាក់ទំនង

សងគម ដេលឆលះុបញាងំៅនឹងោលបំណងរួមរបស់បំណិនជីវិត ដូចានកំណត់ៅកនងុោលារណ៍ណេាំបំណិនជីវិត
ៅមធេយមសិកេាបឋមភូមិពេមាំងកំណត់ៅកនុងបំណិនជីវិតាមមូលាានដូចាារសិកេាជំនួញបំណិនសេដឋកិចចនិង
បំណិនាជីពាយៗ។

       សញញាសមគាល់សមេាប់សកមមភាពនីមួយៗ
សញាាងកេមនេះសមេប់សាាល់សកមមភពបងេៀនដើមេបីគេូអនុវតតានោគជ័យកនងុារបងេៀននិងរៀន។

   ធវើសកមមាព ៖គេូាំាច់តេូវធវើសកមមភពផាល់ខលួន
  សរសេរ ៖ពេលខលះតេូវារឱេយគេូសរសេរៅលើាារខៀន
   សួរ ៖ានសំណួរដេលតេូវសួរសិសេស
  ពនេយល់ ៖ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេសៅកនុងាាក់

 

១. វតថុបំណងរួម

បំណិនជីវិត គឺាបំណិនបញា បុគគលិកលកខណៈ អនតរបុគគល និងវិាាជីវៈ ដេលាចជួយដល់ារសមេចចិតត ារធវើ
ទំាក់ទំនងបេកបោយបេសិទធភព និងាចោះសេយ និងគេប់គេងខលួនឯងាន ហើយបំណិនាំងនេះ រួមចំណេក
កនុងារលើកសទួយសុខុាលភពនិងជីវិតបេកបោយផលិតភពដើមេបីោះសេយបញាកនុងជីវិតបេាំថងេានយាង
ោគជ័យ។

      វតថុបំណងនេារបងកើតមូ៉ឌុលនេះគឺជួយបងកើនារយល់ដឹងដល់សិសេានុសិសេសអំពីខលួនរបស់ពួកគេផាល់និងអនក
ដទេដើមេបីឱេយពួក គេាចឆលងាត់ាកជីវិតរបស់ពួកគេាន ៅពេលដេលារផគត់ផគង់តមេូវារមនុសេសាន់តេតេូវារ
លើកកំពស់ារានទំាក់ទំនងារចេះោគយល់គាៅវិញៅមការថេរកេាសុខុាលភព រួមបញចូលគានិងបុគគល
ឱេយាន់តេានបេសិទធភព។មូ៉ឌុលបំណិនជីវិតដេលាក់ទងៅកនុងសងគមានដើរតួាទីយាងសំាន់នេបំណិនជីវិត
ដេលនឹងរៀបចំសិសេសឱេយានារទំាក់ទំនងាមួយនឹងសងគម។ ារផាតៅលើារបងកើនជំនឿចំណេះដឹងផាល់ខលួន
និងទំាក់ទំនងាវិជជានាមួយនឹងអនកដទេនឹងជួយសិសេសាំងអស់គាឱេយានទំាក់ទំនងាន់តេទូលំទូាយាមួយ
នឹងសងគមាមរយៈបេានបទាំងអស់ោះដេលមួយចំនួនសិសេសានានដឹងរួចហើយ។
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     លំនាំបងរៀន
មេរៀននីមួយៗចេកា៣ផនេក។ផនេកទី១គឺាសេចកតផីតើមដេលយើងពេាយមផេារភាប់ៅនឹងចំណេះដឹងដេល
សិសេសានសេប់ ឬរំឭកមេរៀនាស់។ ផនេកទី២ យើងនឹងបងេៀនសកមមភពសំាន់ៗោយផអេកលើវិធីាសេតបងេៀន
សកមម(ចុះសេវជេវបេមូលព័ត៌ានសាាសចងកេងឯការនិងបទបាាញ...។)និងវិធីបងេៀនផេសេងៗទៀត។ៅ
ផនេកទី៣ ដេលាផនេកបញចប់ គឺវយតមលេចំណេះដឹងសិសេសកេយពីានរៀនចប់មូ៉ឌុលនីមួយៗ ាមរយៈវិធីឬសកមភព
វយតមលេផេសេងៗ។

៣. ខលឹមសារសងខរប
    កមមវិធីតេូវានផតល់ជូនគេូកនុងផនេកនេះ ដើមេបីាទុនខលះកនុងារបងេៀន ហើយក៏ាសញាណមួយាក់ាក់បញាក់ពី
ទំាក់ទំនងនិងារៈសំាន់រវងមេរៀនមួយៅមេរៀនមួមទៀត។

ាងកេមនេះគឺាសេចកតីសងខេបនេមេរៀនាំង១០ដេលានៅកនុងមូ៉ឌុលបំណិនជីវិតនេះ។

ចំណងជើងមេរៀន រយៈពេល វតថុបំណង ទំព័រ

១.ារយល់ដឹងផាល់ខលួន ២មាង កំណត់និយមន័យនេាកេយា"ារសវេងយល់ពីខលួនឯង"
និង"ទំាក់ទំនងកនុងសងគម"និងទំាក់ទំនងរវងាកេយ
ាំងអស់នេះាមួយនឹងខលួនរបស់សិសេសផាល់។

១

២.ាាល់ខញុំាាល់អនក ២មាង បងកើនជំាញកនងុារវិភគារមមណ៍របស់យើងៅពេល
ដេលយើងចេករំលេករឿងាាវនិងបទពិោធន៍ផាល់ខលនួ
ាមួយនឹងអនកដទេ។ពងេងឹជំាញកនងុាាប់ដើមេបីជួយ
បងកើនទំាក់ទំនងឱេយាន់តេលអ។

៦

៣.ខញុំតេូវារអនកអនកតេូវារខញុំ ២មាង បងកើនារយល់ដឹងអំពីខលួនឯងនិងផលបេោជន៍នេ
ារសហារគានិងាររួបរួមគា។

១២

៤.រកេាារសាាត់ ២មាង បងកើនភពជឿាក់របស់យើងកនុងារចូលរួមសកមមភព
កនុងាាក់និងសិកេាអំពីអតថន័យនិងោលបំណងនេារ
រកេាារសាាត់។

១៨

៥.ពិភពាងកនុងរបស់ខញុំ ២មាង បងកើនារទទួលាាល់ពីារៈសំាន់នេារ
ឆលះុបញាងំពីខលនួឯងនិងារមមណ៍ាងកនងុដេលាដំណើរ
ារនេារអប់រំដ៏សំាន់មួយ។

២៣

៦.តើខញុំានរណ? ២មាង អនុវតតដើមេបីបងកើនារសវេងយល់អំពីជីវិតបុគគលិក
លកខណៈគំនិតនិងារមមណ៍របស់កមេងបេុស/សេីនឹងាន
ារមមណ៍ជឿាក់ៅពេលដេលគេចេករំែលករឿងាាវ
ាក់ទងនឹងជីវិតផាល់ខលួនរបស់គេ។

២៩

៧.ារផាស់បតូរអតតចរិតផាល់
ខលួន

២មាង បងកើនជំាញដើមេបីពិពណ៌ានូវបុគកលិកលកខណៈផាល់
ខលួននិងចរិតលកខណៈដេលយើងចង់អភិវឌេឍបនថេម។

៣៥
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៨.ារបាាញារមមណ៍ ២មាង សិកេាអំពីារមមណ៍អវិជជានរបស់យើងដេលាធមមា
យើងតេងតេជួបបេទះៅកនុងាររស់ៅ។កំណត់សកមម
ភពវិជជានដេលាចជួយយើងឱេយានារាក់ទងៅ
នឹងារមមណ៍ដេលពិាកៗាំងាយ។

៤០

៩.ារគេប់គេងារមមណ៍
    

២មាង បងកើនជំាញកនុងាររៀបចំារមមណ៍ដេលពិាកៗ
បាាប់ពីធវើារសិកេាអំពីារមមណ៍ខុសៗគាមួយចំនួនរួច
មក។

៤៥

១០.ាររួបរួមាំងអស់គា! ២មាង បាាញជំាញនិងចំណេះដឹងអំពីារយល់ដឹងផាល់ខលួន
និងជំាញទំាក់ទំនងកនុងសងគម។

៥១

៤.  ការវាយតមលរ
 ារវយតមលេាន២ផនេកសំាន់ៗ។មួយផនេកាារវយតមលេៅចុងបញចប់នេមូ៉ឌុលនីមួយៗនិងាវិញាាសរសេរ
ដេលយើងតេូវបញចូលៅផនេកាងចុងមូ៉ឌុល ។ ផនេកមួយទៀត ាារវយតមលេៅលើឥរិយបថសិសេស ោយគេូាអនក
សងកេតផាល់រៀងាល់ថងេ ហើយាក់ពិនទុ។ វិធីវយតមលេាំងពីរចំណុចនេះានារៈសំាន់កនុងារវស់ចំណេះដឹង និង
ឥរិយបថរបស់សិសេសាាក់ៗ។ចំោះារវយតមលេសិសេសនេះយើងគិតពិនទុ៥០សមើៅនឹងមុខវិាាមួយចំនួនផងដេរគឺយើង
ឱេយពិនទុ៣៥ៅលើឥរិយបថនិងពិនទុ១៥ៅលើវិញាាសរសេរ។  
         ៅាមមេរៀននីមួយៗ គេទុូកពេលឱេយសិសេសពិភកេាកេមុតូចឱេយានចេើន នេចំណុចសំាន់ៗៅាក់កណាល
មេរៀននីមួយៗ។កំឡុងពេលសិសេសពិភកេាកេមុតូចាពេលវេាដេលគេាូចសងតេតឥរិយបថសិសេសកនងុារាក់ពិនទ។ុ
ាារលអគេគួូរាក់ពិនទឥុរិយបងសិសេសាប់ពីមេរៀនទី៦តៅ។
      
៥. ឯកសារបនថរម
ផនេកនេះផតល់នូវព័ត៌ានរួមសមេប់គេូបេើបេស់រួមាំងផាំងរូបភពសមេប់គេូបេើបេស់ៅកនុងមេរៀននេះ។ 
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ហវឺតឬដីស
 ាារខៀន
 ខៅដេសៀវៅសរសេរកេាសស(A4)
 កេាសផាំងធំសកុតបិទ

 វតថុបំណងៈ
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ

-បេប់ពីនិយមន័យ"ារយល់ដឹងផាល់ខលួន"និង"ទំាក់ទំនងសងគម"
-អនុវតតលំាត់ារាាល់ខលួនឯង។

ចំណងជើងមររៀនទី ១ៈ ការយល់ដឹងផទាល់ខលួន
សរចកតីផតើម                                                                                                          ២៥  ាទី

គេូសរសេរបេោគាងកេមៅលើាារខៀនៈ
អវគីេប់យាងដេលកំពុងដំណើរារកនងុទំាក់ទំនងាំងអស់កនងុជីវិតរបស់អនកគឺវឆលះុបញាងំនូវអវីដេលកំពុងដំណើរកនុង
ខលួនរបស់អនក។

គេូសួរសិសេស"តើបេោគនេះានន័យយាងណចំោះអនក"?
    គេូទុកពេលឱេយសិសេស៥ាទីគិតអំពីបេោគនេះ។បាាប់មកឱេយសិសេសចូលាមកេុមដើមេបីចេករំលេកចមលើយ
របស់ខលួនរយ៉ពេល១០ាទីសមេប់ារពិភកេា។
គេូចេកកេាសមួយសនលឹកសមេប់កេុមមួយៗ។សសរសេរគំនិតដេលគេានពិភកេាាក់លើកេាសដេលគេូ
ចេក។ចូរបេកដាគំនិតរបស់សិសេសាំងអស់(បេុស/សេី)តេូវានសរសេរចូលកនុងកេាសបុ៉នតេកុំឱេយាន់គា។

ៅពេលដេលសិសេសបញចប់ារសរសេរគេូឱេយកេុមនីមួយៗានចមលើយរបស់ពួកគេ។
គេូសរុបនិងបញាក់បនថេមនូវនិយមន័យនេាកេយារយល់ដឹងផាល់ខលួននិងទំាក់ទំនងសងគម៖

ម្រៀនទី  ១ ៈ ារយល់ដឹងផាល់ខលួន

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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      ារយល់ដឹងផាល់ខលួនគឺាារសវេងយល់អំពីខលួនឯងហើយវានារៈសំាន់ណស់សមេប់យើងកនុងារ
ាាល់ខលួនឯង ពេះាវជួយឱេយយើងយល់ពីមូលហេតុៅពីកេយារគិត ារបេពេឹតត ារសមតេងចេញ និងទំាក់
ទំនងាមួយនឹងអនកដទេ។
      ទំាក់ទំនងសងគមគឺាទំាក់ទំនងរវងមនុសេសពីរាក់ឬចេើន។ៅពេលដេលយើងធវើអវីមួយាមួយមនុសេស       
ដទេឬានទំាក់ទំនងាមនុសេសដទេយើងៅាទំាក់ទំនងសងគម។វិធីដេលយើងធវើទំាក់ទំនងាមួយអនកដទគឺ
ាសេ័យៅលើកមេិតនេារយល់ដឹងផាល់ខលួនរបស់យើង។ាលណយើងយល់អំពីខលួនឯងាន់តេចេាស់ោះធវើឱេយ
ទំាក់ទំនងយើងាមួយអនកដទេាន់តេលអហើយទំាក់ទំនងយើងាំាច់តេវូផតល់សេចកតីទុកចិតតនិងារោរពឱេយគា
ៅវិញៅមក។
យើងនឹងចំណយពេលសិកេា១០មេរៀនទៀតដើមេបីសវេងយល់អំពីខលនួរបស់យើងឱេយាន់តេចេាស់ដេលវនឹងជួយ
ឱេយទំាក់ទំនងរបស់យើងាមួយអនកដទេបេកបោយសុវតថិភពសមភព/សមធម៌និងារាាបា។

គេូឱេយសិសេសកត់តេនិយមន័យរបស់ាកេយបេោគផេសេងៗទៀតហើយបាាប់មកសរសេរទុកកនុងសៀវៅរបស់
ពួកគេ។

ារយល់ដឹងផាល់ខលួនគឺា...
ទំាក់ទំនងសងគមគឺា...

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                         ៦០ ាទី
គេូបេប់សិសេសាមុននឹងយើងសវេងយល់អំពីខលួនរបស់យើងនិងអនកដទេយើងតេូវាំាច់សវេងយល់ពីអវីៅា

សេចកតីទុកចិតតនិងសុវតថិភពនិងារៈសំាន់កនុងាររៀនពីារទុកចិតតអនកដទេ។ដូចនេះមេរៀនថងេនេះគឺសេចកតីទុកចិតត
និងសុវតថិភព។

គេូសួរសិសេសាំងអស់អនកតើយល់ដូចមតេចដេរចំោះាកេយា"េសចកតីទុកចិតត"ឬ"ារទុកចិតតអនកដទេ"។
ាាប់នូវគំនិតមួយចំនួនរបស់សិសេសនិងបញាក់នូវគំនិតមួយចំនួនដេលសិសេសានលើកឡើង។

គេូឱេយសិសេសធវើារាដេគូដេលានភេទដូចគាគឺបេុសគូាមួយបេុសសេីគូាមួយសេី។
      គេូឱេយគូនីមួយៗរកនឹកពីាានភពមួយធវើឱេយពួកគេមិនសបេាយចិតតឬពេួយារមភដេលានកើតឡើងចំោះ
ពួកគេ ឬគេួាររបស់គេ ហើយពួកគេចង់និយយបេប់នរណាាក់។ តើពួកគេានារមមណ៍បេបណ ៅពេលពួក
គេមិនសបេាយចិតតឬពេួយារមភ?
          ៅពេលដេលអនកានារមមណ៍បេបនេះតើអនកចង់និយយបេប់នរណ?បេហេលាមិតតឬសាជិកគេួារ
ណាាក់ឬោក/អនកគេូ។ចូរគិតពីមនុសេសដេលអនកចង់និយយបេប់ោយឆលើយនូវសំណួរាងកេម។

តើហេតុអវាីនាអនកចង់ៅនិយយាមួយាាក់ោះ?តើពួកគេានលកខណៈសមេបតតដូិចមតេចដេលធវើឱេយអនកចូល
ចិតត?តើពួកគេបាាញឬធវើាកេបកិរិយបេបណៅពេលដេលអនកនិយយរឿងពិាកចិតតាមួយគត់?
គេូទុកពេលឱេយសិសេស១០ាទីសមេប់ារពិភកេានេះ។ដើរពិនិតេយមើលគូនីមួយៗដើមេបីឱេយបេកដាពួកគេកំពុង
ពិភកេា និងកត់តេចមលើយសំណួរាងលើ។ ៅពេលសិសេសាំងអស់ពិភកេាចប់ គេូបេប់ពួកគេា ពួកគេនឹងចេក
រំលេកចមលើយរបស់ពួកគេៅកេុមធំដើមេបីឱេយយើងាចរៀនអំពីគាៅវិញៅមក។
គេូឱេយតំណងកេុមសិសេសឡើងបាាញចមលើយ។

គេូសរសេរបេោគាងកេមៅលើាារខៀន៖
បេភេទមនុសេសដេលខញុំាចទុកចិតតានគឺមនុសេសោៅះតេង់...

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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បញចប់មររៀនៈ                                                                                             ១៥  ាទី
 គេូពនេយល់ា កនុងរយៈពេល ១០សាាហ៍ៅមុខទៀត កនុងមេរៀនរបស់យើង យើងនឹងបងកើតភពសបេាយរីក

ាយាមួយគាធវើារាមួយគាហើយយើងនឹងពិភកេាគានូវគំនិតារយល់ឃើញនិងបទពិោធន៍របស់យើងាំង
ចំណុចលអនិងមិនលអាពិសេសចង់ឱេយពួកយើងាំងអស់គាានារមមណ៍សុវតថភិពកនងុារនិយយរឿងាាវអស់ាំងនេះ។

គេូសួរសិសេសាំងអស់នូវសំណួរាងកេមនេះ៖
-តើានចំណុចលអអវីខលះៅពេលដេលយើងាននិយយរឿងាាវផាល់ខលួនចេករំលេកគំនិតនិងបទពិោធន៍ផាល់
ខលួនបេប់អនកដទេ?
-តើារដេលបេប់រឿងាាវផាល់ខលួនៅអនកដទេាចានបញាអវីខលះ?
-តើយើងាចធវើារាមួយគាានយាងដូចមតេចដើមេបីាត់បនថយបញាាំងនេះ?
-គេូឱេយសិសេសចមលងចមលើយាំងនេះ។
-គេូរំឭកសិសេសពីសំណួរមុន៖តើខញុំានលកខណៈសមេបតតិគេប់គេន់ដេលជួយឱេយអនកៅជុំវិញខលួនទុកចិតតខញុំហើយ
ឬៅ?
សេចកតីទុកចិតតានារៈសំាន់ណស់បេសិនបើយើងាចចេករំលេកគំនិតោបល់និបទពិោធន៍របស់យើង
ោយសុវតថិភព ោះវបងកលកខណៈឱេយយើងានឱាសសវេងយល់អំពីខលួនឯង ហើយជួយឱេយានទំាក់ទំនងរបស់
យើងាន់តេលអាមួយអនកដទេ។

     កេយពីបញវប់មេរៀនគេូឱេយសិសេសាំងអស់គិតតើចំណុចសំាន់អវីខលះដេលពួកគេានរៀនពីមេរៀនថងេនេះ។
ពួកគេាចសរសេរចំណុចាំងោះាក់កនុងសៀវៅពេលដេលពួកគេតេឡប់ៅផទះ។
អរគុណអនកាំងអស់គាយើងខញុំទនទឹងរង់ាំជួបអនកៅមេរៀនកេយទៀត។

 កំណត់សាាល់៖ខណៈពេលដេលសិសេសកំពុងចេករំលេកគំនិតគេាូត់តេនូវចមលើយាំងោះៅលើាារខៀន។
គេូតេូវបេកដាសិសេសតេូវផតល់មូលហេតុជុំវិញលកខណៈសមេបតតិដេលពួកគេានជេើសរីសមិនាំាច់់និយយ
គំនិត ោះឡើងវិញឡើយ។ គេន់តេកត់គុណសមេបតតិ និងចរិតលកខណៈដេលសិសេសនឹកឃើញ។ គេូាចសវេងយល់
បនថេមពីឯការជំនួយដើមេបីឱេយបេកដាលកខណៈសមេបតតិនិងាកបេបកិរិយាំងអស់តេូវានាក់បញចូល។

តើអនកគិតាកនុងចំោមលកខណៈសមេបតតិាំងនេះមួយណានារៈសំាន់ាងគេ?ហេតុអវី?
គេូតេូវរំឭកសិសេសាំងអស់ាគៅនចមលើយខុសឬតេូវឡើយចំោះសំណួរនេះ។លកខណៈសមេបតតិាំងអស់គឺាន

ារៈសំាន់ដូចគាបុ៉នតេវាសេ័យៅលើខលួនរបស់យើងាាក់ៗដេលយើងយល់ាមួយណានារៈសំាន់ាង។
      យើងាំងអស់គាាចបេើបញជីនេះាសេចកតីណេាំមួយដេលបេប់ពីលកខណៈនិងាកបេបកិរិយសំាន់ៗដេល
យើងតេូវារដើមេបីាោយាមិតតភកតិលអាាក់ាមនុសេសាទីទុកចិតតរបស់អនកដទេហើយនឹងជួយគំទេដល់អនកដេលាន
ាមមណ៍មិនសបេាយចិតតឬពេួយារមភ។
បនថេមបេោគាងកេមៅាងកេមាាងៅទំព័រទី៥ៈ
''បេសិនបើខញុំានាកបេបកិរិយបេបនេះខញុំនឹងាោយាមនុសេសាទីទុកចិតតរបស់អនកដទេ!"
គេូឱេយសិសេសកត់តេបញជី"លកខណៈនិងាកបេបកិរិយ"ៅលើាារខៀនចូលកនុងសៀវៅ។

គេូបេប់សិសេសាំងអស់បេសិនបើអនកានបញចប់ារកត់តេចូរអនកសួរខលួនឯងនូវសំណួរាងកេមនេះ៖
តើខញុំានលកខណៈគេប់គេន់ដេលជួយឱេយអនកៅជុំវិញខលួនទុកចិតតខញុំហើយឬៅ?
គេូឱេយសិសេសគិតមួយាទីហើយបេប់ពួកគេាពួកគេមិនាំាច់ចេករំលេកចមលើយៅមិតតរួមាាក់ទេបុ៉នតេវនឹងបេើ
បេស់សមេប់សកមមភពចុងកេយ។

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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ខលឹមសារៈសំខាន់

 ារានសេចកតីទុកចិតតានន័យា៖អនកាចពឹងាក់គេឱេយជួយអនកានហើយគេមិនកេងចំណេញពីអនកឬមិន
បេើបេស់អនកកនុងផលូវមិនលអនិងមិននិយយាកេក់ពីអនក។

 ាំងគេូាំងសិសេសគួរទុកចិតតគាៅវិញៅមកដើមេបីជួយសិសេសឱេយានារមមណ៍សុវតថិភពគេប់គេន់ហើយ
ាោានកនុងារចេករំលេកបទពិោធន៍គំនិតនិងារមមណ៍ក៏ដូចាាោានកនុងាររៀន។

              ោក/អនកគេូគឺាគំរូដ៏សំាន់ដល់សិសេសដូចនេះហើយោក/អនកគេូគឺាអនកអនុវតតគំរូកនុងារផតល់ារទុកចិតត
ចំោះសិសេសដេលបងកបរិយាសមួយបេកបោយារោរពគាៅវិញៅមកនិងជំរុញឱេយានសេចកតីទុក
ចិតតនិងសុវតថិភពចំោះគាៅវិញៅមក។

 អវីដេលលអចំោះារដេលយើងានឱាសកនុងារចេករំលេកបទពិោធន៍របស់យើងគឺវជួយឱេយយើងយល់ពី
ជីវិតផាល់ខលួននិងារមមណ៍របស់យើង។វក៏ជួយឱេយយើងចេះចេករំលេកគំនិតនិងោបល់របស់យើង។ៅ
ពេលដេលយើងសថិតកនុងបរិយាសសុវតថិភពោះវជួយឱេយយើងាចរៀនពីគាៅវិញៅមកាន់តេចេើន។

  បញាដេលាចកើតានពេលចេករំលេករឿងាាវផាល់ខលួនាចានភពអវិជជាន។ដូចាគេាចមិនចិតតទុក
ាក់ាាប់យើងឬធវើឱេយយើងានារមមណ៍មិនានសុវតថិភពាាាសមុខាចវិនិចឆ័យនូវអវីដេលយើងនិយយ
និងមិនរកេាារសាាត់ឱេយយើង។

 យើងាចជៀសវងបញាដេលាចកើតានោយអនុវតតាមសេចកតីណេាំដេលយើងានបងកើតឡើងពី
លកខណៈសមេបតតិនិងាកបេបកិរិយមនុសេសដេលាចទុកចិតតានកនុងារចេករំលេករឿងសបេាយចិតតនិងមិន
សបេាយចិតតដេលសិសេសាំងអស់ានបងកើតកនុងមេរៀនដូចា៖
-យកចិតតទុកាក់ចំោះគាៅវិញៅមក
-មិនយករឿងផាល់ខលួនរបស់គាៅបេប់អនកដទេ។

 បេសិនបើយើងយល់ាវានបេោជន៍កនងុារបេើឈៅះអនកដទេៅពេលដេលយើងនិយយអំពីរឿងាាវផាល់
ខលួនរបស់យើងវគៅនបញាទេកនុងារធវើរបៀបនេះ។

 ាទិភពចមេបងកនុងារចេករំលេកពីគំនិតរឿងាាវផាល់ខលួនគឺតេូវបេកដាាំងយើងាំងអនកដទេាន
ារមមណ៍សុវតថិភពនិងមិនានារពេួយារមភកំឡុងពេលចេករំលេកោះ។

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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ាាងធនាន - ារទុកចិតត និងសុវតថិាព

តើមនុស្សប្ភ្ទាដ្លខញុំាចទុកចិតត និងធវើឱ្យខញុំានារមមណ៍សុវតថិាព?

មនុស្សោះគឺ...

ាក់ាក់ ច្ះារមភ និង ចិតតលអ

នរាាន្ក់ដ្លសត្ប់ និងមិននិាយបញ្ឈឺខញុំ។

នរាាន្ក់ដ្លមិនវិនិចឆ័យខញុំ និងថ្ាំខញុំោយសមើាព

ានទំនួលខុសតូ្វ និងាចទុកចិតតាន

ានារលើកទឹកចិតត។

នរាាន្ក់ដ្លាត់ទុកខលួនរបស់ពួកគ្ ាាខញុំដើម្បីយល់ពីខញុំ

នរាាន្ក់ដ្លមិនសតីបោទ្សខញុំ។

នរាាន្ក់ដ្លមិននិាយដើមខញុំ និងសើចចមអកៅពីក្្យខនងខញុំ។

នរាាន្ក់ដ្លសម្ះត្ង់ និងរក្ាសន្ារបស់ពួកគ្។

នរាាន្ក់ដ្លមិនសន្ានូវអវីដ្លពួកគ្មិនាចធវើាន។

នរាាន្ក់ដ្លមិនក្ងចំណ្ញពីរូបខញុំ។

នរាាន្ក់ដ្លធវើឱ្យខញុំានារមមណ៍គម្នគ្្ះាន្ក់ និងានសុវតថិាព។

ប្សិនបើខញុំប្ពឹ្តតដូចន្ះ អនកដទ្នឹងាចទុកចិតតខញុំាន!

ឯការសមេប់សិសេស-មេរៀនទី១:ារយល់ដឹងផាល់ខលួន
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ហវឺតឬក៏ដីស
 ាារខៀនពណ៌សឬពណ៌ខៅ
 ខៅដេសៀវៅកត់តេកេាសាតពណ៌ស(A4)
 កេាសផាំងធំសកុត
 ប័ណណារដេលាឯការសមេប់សិសេសនិងបេអប់/ធុងមួយសមេប់ាក់ឯការាំងោះ

 វតថុបំណងៈ
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ

-ពណ៌ាអំពីារមមណ៍កនុងារចេករំលេកនូវរឿងាាវផាល់ខលួននិងបទពិោធន៍ាំងាយាមួយនឹងអនកដទេ។
-វយតមលេពីផលបេោជន៍នេទំាក់ទំនងនិងបំណិនាាប់ដើមេបីពងេឹងទំាក់ទំនងកនុងសងគម

រំឭកមររៀនចាស់                                                                                           ២៥ ាទី
   គេូសួរ "តើអនកាចចេករំលេកនូវខលឹមារៈសំាន់ៗដេលអនកានរៀនាលពីមេរៀនមុនានទេ?"
សួរៅាាក់ាំងមូលនិងជេើសរីសសិសេសបេុសសេីពីរបីាក់ឡើងចេករំលេកនូវគំនិតរបស់ពួកគេាមួយនឹងមិតត
រួមាាក់។ឱេយសិសេសាំងអស់សរសេរនូវគំនិតរបស់ពួកគេៅលើាារខៀនោយបេើបេស់ាកេយខលីៗ។

ចំណងជើងមររៀនទី ២ៈ សគាល់ខញុំ សគាល់អនក                                                  
 សរចកតីផតើម           

បេប់សិសេសាលពីមេរៀនមុនយើងក៏ានរៀនពិភកេាគាអំពីជីវិតរបស់យើងបុគគលិកលកខណៈនិងចរិតលកខណៈ
របស់យើងាំងអស់គាហើយក៏ានធវើារកំណត់នូវអីវដេលយើងចង់ផោស់បតូរអំពីខលួនរបស់យើងដូចនេះវធវើឱេយទំាក់
ទំនងរបស់យើងាមួយនឹងអនកដទេាន់តេានភពលអបេសើរឡើង។យើងក៏ានសិកេាផងដេរាយើងាំងឮអស់
គាាំាច់តេូវសវេងរកចំណុចឬលកខណៈដេលយើងចូលចិតតអំពីខលួនរបស់យើងក៏ដូចាចំណុចឬលកខណៈដេលយើង
ចង់ ធវើារផោស់បតូរ។ វពិតាសំាន់ណស់ កនុងារកំណត់នូវរបស់អីវមួយដេលយើងពេញចិតត ក៏ដូចារបស់អីវមួយ
ដេលយើងាចធវើឱេយាន់តេលអបេសើរអំពីខលួនរបស់យើង។

ម្រៀនទី ២ៈ សាល់ខញុំ សាល់អនក

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                               ៦០  ាទី
    គេូសួរៈតើអនកាំងអស់គាានានាំារធវើារូបតំណងដេលយើងានធវើាលពីមេរៀនមុនឬទេ?តើអនកាន
ានរៀននូវអីវៗដេលថមីពីមិតតរបស់អនកដេរឬទេ ៅពេលដេលអនកានអនុវតតសកមមភពោះ? ឥឡូវនេះបេសិនបើ
យើង កេឡេកមើលជុំវិញមិតតភកតិរបស់យើង តើអនកគិតាយើងាចនិយយានា យើងាចដឹងអីវៗអំពីគាៅវិញ
ៅមកានដេរឬទេាំងកមេងសេីនិងកមេងបេុស?

     គេូបេប់សិសេសៈានរបស់ាចេើនដេលយើងមិនាចដឹងោយគេន់តេធវើារកេឡេកមើលៅាន់នរណ
ាាក់។ដូចនេះបេសិនបើយើងចង់ឱេយមនុសេសាំងអស់ដឹងអំពីខលួនយើងយើងាំាច់តេូវតេចេករំលេកនូវគំនិតារមមណ៍
និងបទពិោធន៍របស់យើង។
     គេូៈចេកសិសេសាកេុមដេលានគា៦ាក់ឱេយពួកគេអងគុយៅកនុងរងវង់ាក់ប័ណណាំងអស់ៅលើតុចំកណាល
សិសេស។
យកសៀវៅរបស់អនកាំងអស់គាចេញពេមាំងខៅដេ។អនកាំងអស់គាាាក់ៗនឹងយកបណណមួយចេញពីតុនេះ
ហើយតេូវាំគាបំពេញាលេបះៅបណណាំងោះ។ឱេយឧាហរណ៍គំរូមួយោយយកបណណមួយហើយបំពេញលេបះ។
(ឧាហរណ៍៖ "របស់ដេលាចំណង់ចំណូលចិតតរបស់ខញុំ គឺាសំពត់ាស់មួយ ដេលាាដូរមួយដេលកូនសេីជូន
មកខញុំហើយខញុំានរកេាទុកវអស់រយៈពេល១០ាាំមកហើយ"។)ៅពេលដេលអនកាំងអស់គាានបញចប់ារបំពេញ
លេបះាំងអស់ចូលកនុងសៀវៅរបស់ខលួនរួចអនកាំងអស់គានឹងតេូវធវើារចេករំលេកលេបះ របស់អនកាមួយនឹងអនក
ដទេ។

    ថងេនេះយើងាំងអស់គា នឹងបនតារសវេងយល់ពីខលួនឯងៅមុខទៀត ោយយើងគិតអំពីារៈសំាន់នេបំណិន
ាាប់ ដើមេបីបងកើនរបៀបដេលយើងាចធវើារផោស់បតូរខលួនរបស់យើង។ យើងាន់តេាចាាប់អនក ដទេានលអ
បេសើរគឺយើងក៏ាន់តេាចធវើារសិកេាពីខលួនរបស់យើងានផងដេរ ោយារតេារាាប់ោយានបេសិទធភព
គឺបងេៀនយើងកនងុារាក់ទង អីវដេលយើងឮចំោះរបៀប ដេលយើងបញចេញចរិតលកខណៈរបស់យើង។ វក៏ាច
ជួយយើងផងដេរដើមេបីបងកើនពីរបៀប ដេលយើងាក់ទងាមួយនឹងអនកដទេ។ ក៏បុ៉នតេដូចអីវដេលយើងានរៀនៅ
កនុងមេរៀនមុនបេសិនបើយើងចង់បងកើនគឺាល់តេយើងាំងអស់គាាំាច់តេវូចេករំលេកហើយដើមេបីចេករំលេកាន
យើងក៏ាំាច់តេវូ...(ឱេយសិសេសបញចប់លេបះបេសិនបើពួកគេាច)...ជឿាក់ៅលើគាៅវិញៅមក។

    គេូបេងចេកសិសេសាពីរកេុមហើយឱេយពួកគេឈរារងវង់ធំមួយ-ធវើសកមមភពនេះៅាងកេបេសិនបើអនកតេូវ
ារកនលេងទូាយបនថេម។បាាប់មកជេើសរីសសិសេសាាក់ហើយសនើឱេយគេបិទភនេកឬក៏បេើកេាដើមេបីបិទភនេករបស់
ពួកគេ។

     គេូបេប់សិសេសាអនកនឹងដើរជុំវិញរងវង់នេះ។ហើយបេសិនបើអនកដើរៅដល់នរណាាក់បុគគលោះនឹងាប់
 បងវិលអនកថនមៗតេឡប់ៅចំកណាលរងវង់វិញ។ ចូរធវើដូចនេះរយៈពេលមួយសនទុះាមួយនឹងសិសេសដដេលហើយ
បាាប់មកបញេឈប់សកមមភពនេះសិន។បេប់សិសេសឱេយបើកភនេករបស់គេោយោះកេាចេញ។

    គេូសួរតើអនកានារមមណ៍ដូចមតេចដេរ?តើអនកានារមមណ៍ាអនកាចជឿាក់មិតតរបស់អនកានាំងសេុងដេ
រឬទេ? តើអីវៅ ដេលាចជួយអនកឱេយជឿាក់មកលើពួកគេ? ធវើារៀបចំនូវារពិភកេាមួយជុំវិញចមលើយចំោះ
សំណួរាំងនេះោយបេើបេស់កំណត់តេរបស់គេូដើមេបីាារណេាំចំោះអនក។បាាប់មកសិសេសដទេទៀតាច
តេឡប់ចូលាាក់វិញបេសិនបើពួកគេចង់និងានពេលគេប់គេន់។
ដូចនេះតើយើងាចជឿាក់គាៅវិញៅមកានដេរឬទេ?(សងេឃឹមាសិសេសនឹងឆលើយាាទ/ាស)តើអនកាំង
អស់គាានសំណួរអីវចំោះមេរៀនៅថងេនេះទេ?

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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អនកក៏ាចសួរគាៅវិញៅមកានផងដេរអំពីលេបះាំងោះ។ៅពេលដេលនរណាាក់ចេករំលេកចប់អនកៅកនុង
កេុមដទេទៀតាចធវើារចេករំលេកបទពិោធន៍ផាល់ខលួននូវរឿងដូចគានេះផងដេរ។ឧាហរណ៍ៈបេសិនបើពួក
គេនិយយអំពីចំណង់ចំណូលចិតតរបស់ពួកគេរួច បាាប់មកអនកាចចេករំលេកាំងអស់នូវអីវ ដេលារបស់ចំណង់ចំ
ណូលចិតតរបស់អនក។ៅពេលដេលារចេករំលេកាំងអស់តេូវានបញចប់ចូរាប់ផតើមអនុវតតសកមមភពោះមតងទៀ
តហើយយកបណណថមីមួយផេសេងទៀត។

  គេូពិនិតេយមើលារយល់ដឹងៈ
 តើប័ណណចំនួនបុ៉ាៅនដេលអនកានយកកនុងាាក់?(មួយ)
 តើនឹងតេូវធវើអីវខលះាមួយនឹងបណណោះ?(បំពេញលេបះចូលកនុងសៀវៅរបស់អនក)
 តើបាាប់មកទៀតអនកនឹងធវើអីវ?(បុគគលាាក់នឹងធវើារចេករំលេកនូវអីវដេលពួកគេានសរសេរ)ហើយបាាប់
មកទៀត? (សិសេសផេសេងទៀតាចសួរសំណួរាន) ហើយបាាប់មកទៀត? (សិសេសដទេទៀតាចចេករំលេកនូវ
បទពិោធន៍របស់ពួកគេ ោយបេើបេស់លេបះដដេល)ហើយបាាប់មកទៀត? (សិសេសបាាប់តេវូាននូវលេបះរបស់
ពួកគេហើយដំណើរារសកមមភពនេះក៏ាប់ផតើមផមតងទៀត។)

  គេូសួរៈតើជំាញអីវដេលសំាន់ៅកនុងសកមមភពនេះ?(ជំាញាាប់)
ឱេយសិសេសាប់ផតើមអនុវតតសកមមភពហើយអនកាចដើរជុំវិញដើមេបីតេួតពិនិតេយមើលាតើពួកគេាំងអស់គាយល់
និងចូលរួមាំងអស់គាោយអនកចូលអងគុយាមួយនឹងកេុមខុសៗគានិងាាប់ពួកគេ។ តួាទីរបស់អនកគឺគេន់តេ
ាាប់ហើយមិនាំាច់ធវើារផតល់ាារពនេយល់អីវោះទេ។
  គេូសននិាានសកមមភពៅពេលណដេលអនកគិតាសិសេសាំងអស់គាានចេករំលេកនូវរឿងាាវរបស់ពួកគេាន
គេប់គេន់។

  គេូសរសេរសំណួរាងកេមៅលើាារខៀនហើយឱេយសិសេសចមលងចូលកនុងសៀវៅសរសេរៈ
 ក)តើអនកានារមមណ៍ដូចមតេចចំោះារនិយយពីរឿងផាល់ខលួនបេប់មិតតរួមាាក់?
 ខ)តើអនកានារមមណ៍ដូចមតេចចំោះារាាប់អនកដទេធវើារចេករំលេកនូវរឿងផាល់ខលួនរបស់គេ?
 គ)តើារារចេករំលេករឿងាាវផាល់ខលួនបេប់គេផតល់នូវបេោជន៍អីវខលះ?
 ឃ)តើារាាប់គេចេករំលេករឿងាាវរបស់គេបេប់យើងផតល់នូវបេោជន៍អីវខលះ?
  គេូឱេយសិសេសឆលើយសំណួរាំងអស់ោះៅកនុងសៀវៅរបស់ពួកគេ។បេសិនបើសិសេសមួយចំនួនានបញចប់មុន
សិសេសដទេអនកាចសនើពួកគេឱេយចេករំលេកនូវគំនិតរបស់ពួកគេបេសិនបើពួកគេចង់។

បញចប់មររៀន                                                                                                           ១៥  ាទី

   គេូឱេយសិសេសឈរៅកនុងរងវង់មួយ ហើយកេលេកមើលគាជុំវិញបនទប់។ ខញុំគិតាយើងាំងអស់គាគួរតេដឹងបនថេម
ទៀតអំពីគាៅវិញៅមក។តើអនកាំងអស់គាយល់សេបទេ?ាំគាៅសវេងរកមើល។
   គេូឱេយសិសេសបតូរទីាំងោយសេរីៅជុំបនទប់។ៅពេលដេលអនកទះដេរបស់អនកសិសេសាំងអស់តេូវាំគារត់មក
ាងមុខនរណាាក់ ដេលពួកគេចងាំនូវអីវមួយាលពីពេលពេឹក មិញ។ ពួកគេធវើារតភាប់ដេគាហើយបងកើត
ារងវង់ មួយ។ វមិនានបញាអីវោះទេ ាតើតេូវានសិសេសចំនួនបុ៉ាៅន ៅកនុងកេុមនីមួយៗ ឬក៏កេុមចំនួនបុ៉ាៅន
ដេលតេូវធវើារបងកើតោះទេ។ អនកបេហេលាបញចប់ៅាមួយនឹងសិសេសដេលៅកនុងកេុមដដេលដេលានមក
ពីារអនុវតតសកមមភពមុន។នេះមិនានបញាអីវោះទេគឺគេន់តេពិនិតេយមើលាតើានអីវកើតឡើង។

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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 គេូសួរៈ តើអនកាំងអស់គាានារយល់ាស់ទេ បេសិនបើនរណាាក់កនុងកេុមរបស់អនក ចេករំលេកាមួយនឹង
មិតតរួមាាក់ាំងអស់ នូវរឿងផាល់ខលួនមួយកនុងចំោមរឿងាំងអស់   ដេលអនកានចេករំលេកាមួយនឹងកេុម
របស់អនកាលពីពេឹកមិញនេះ?   

 បេសិនបើានសិសេសាាក់ៅកនុងកេុមមួយនិយយាាងមិនាអីវោះទេបេសិនបើរឿងរបស់ាងតេវូានចេ
ករំលេកហើយបាាប់មកឱេយសិសេសដេលមកពីកេមុរបស់ាង ចេករំលេកនូវរឿងរបស់ាង។ ឧាហរណ៍ៈ បេសិន
បើសុីដេតនិយយាាងមិនាអីវោះទេបេសិនបើរឿងរបស់ាងតេូវានចេករំលេកចូរបេប់សិសេសដទេាាង/
គត់តេូវតេាប់ផតើមនូវកំណេថមីនេរឿងរបស់សុីដេតោយបេើបេស់ាកេយមួយចំនួនដូចាងកេមៈ
ខញុំចងាំាសុីដេតានបេប់ពួកយើងា...
 ចូរបេប់សិសេសឱេយពេាយមចងាំឱេយានចេើនាមដេលាចធវើៅានអំពីរឿងាំងោះ។(ឧាហរណ៍ៈខញុំ ច
ងចាំថាស៊ីដេតបានប្រាប់ពួកយើងថាកន្លែងដែលនាងចូលចិត្តគឺសួនបន្លែរបស់នាងដោយសារតែនាងបានដាំ
បនលេាចេើនោយខលួនាងផាល់ហេតុដូចនេះហើយទើបាងានចំណយពេលាចេើនៅទីោះដើមេបីមើលថេរកេា
ដំណំាំងោះ។ាាយរបស់ាងក៏ានចំណយពេលាចេើនៅកនុងសួនបនលេោះផងដេរដូចនេះវានផតល់ាពេ
លេវេាមួយឱេយពួកគេានៅាមួយគាដើមេបីនិយយគានិងពិភកេាគាអំពីអីវៗមួយចំនួនទៀតផងដេរ។ចំោះឪពុ
ករបស់ាងានាោប់អស់រយៈពេលពីរបីាាំៅហើយ ដូចនេះធវើឱេយាងានារមមណ៍ា ាងាមនុសេសតេាាក់ គត់
ដេលាាយរបស់ាង ាចនិយយាមួយអំពីកិចចារគេួារមួយចំនួន។)ៅពេលដេលសិសេសាំងអស់គាាន
បញចប់អនកក៏ាចសួរសុីដេតបេសិនបើានអីវផេសេងទៀត។
 បនតធវើបេបនេះទៀត ោយឱេយសិសេសាំងអស់គា ចេករំលេករឿងរបស់សិសេសដទេទៀត បេសិនបើសិសេសោះ
អនុញាតឱេយធវើដូចាះ។

  គេូឱេយសិសេសតេឡប់ចូលមកកនុងរងវង់វិញហើយកេឡេកមើេលជុំវិញមតងទៀតៅាន់មិតតភកេតរបស់អនក។ខញុំនឹងសួរ
អនកនូវសំណួរមួយចំនួនហើយមិនតេូវឆលើយវឮៗចេញមកកេោះទេ-ោយគេន់តេគិតអំពីពួកគេៅកនុងខលួនរបស់
អនកៅានហើយ។
 

 បាាប់ពីានាាប់ និងចេករំលេកនូវរឿងមួយចំនួនរបស់យើង តើានអីវថមីទេដេលអនកគិតាធវើឱេយអនកានារ
ភាក់ផអើលអំពីមិតតភកតិរបស់អនកដេលារឿងមួយដេលអនកមិនានរំពឹងទុក?
 

 តើអនកាំងអស់គាាចគិតាកេយវិជជានណមួយានទេដេលពិព៌ណាអំពីនរណាាក់ៅកនុងាាក់រៀនោយ
ផអេកៅលើព័ត៌ានថមីដេលអនកានទទួល?ឧាហរណ៍៖បាាប់ពីានឮនូវរឿងរបស់សុីដេតាកេយមួយដេលខញុំគិត
ាាចពិព៌ណាពីខលួនរបស់ាងាន គឺ "ភពទទួលខុសតេូវ"។ ៅពេលដេលអនកានាកេយរបស់អនកហើយ ចូរដើរ
ជុំវិញាាក់ ហើយ និយយាកេយោះៅាន់អនកដទេទៀត វមិនាំាច់ឱេយអនកតេូវាោយៅាបុគគលាាក់ដេលអនក
កំពុងតេគិតអំពីោះទេគឺគេន់តេនិយយវៅាន់អនកាល់គាដេលអនកានជួបៅានហើយ។

គេូឱេយសិសេសាំងអស់គាាប់ផតើមអនុវតតហើយបាាប់ពីរយៈពេលពីរបីាទីបញេឈប់ពួកគេហើយធវើារទះដេដើមេបី
បញចប់មេរៀន។

  អរគុណអនកាំងអស់គា ហើយខញុំទនទឹងរង់ាំជួបអនកាំងអស់គាៅកនុងពេលាប់ៗនេះ ៅកនុងមេរៀនលើក
កេយ។

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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ខលឹមសារសំខាន់ 

 ោលបំណងនេសកមមភពទីមួយគឺដើមេបីបងកើនារជឿាក់របស់សិសេសាំងបេុសាំងសេីរវងគាៅវិញៅ
មក។ ដូចេនះៅពេលដេលពួកគចេករំលេក នូវរឿងផាល់ខលួនរបស់ពួកគេ គឺពួកគេមិនាំាច់ពេួយារមមណ៍ា
អនកដទេនឹងបេើបេស់ព័ត៌ានាំងោះដើមេបីយកៅនិយយលេងឬក៏បញេឈឺពួកគេៅកនុងមធេាាយណោះទេ។
ចំោះារពិភកេាជុំវិញារជឿាក់គាាចរួមបញចូលចំណុចមួយចំនួនដូចាគិតាតើយើងានារមមណ៍យាងណ
ឬតើយើងនឹងធវើយាងដូចមតេច បេសិនបើយើងមិនាចជឿាក់ៅលើនរណាន។ ឧាហរណ៍ ៖ ារៅ
កនុងរងវង់តេឯងាចធវើឱេយយើងានារភ័យឬក៏អសមតថភព។ដូចនេះយើងាំាច់តេូវតេជឿាក់ៅលើអនកដទេដើ
មេបីឱេយជួយយើងាចផោស់បតូរៅជុំវិញនិងានារមមណ៍ាានសុវតថិភព។ដូចនេះមធេាាយតេមួយគត់ដើមេបីបង្
កើនទំាក់ទំនងដ៏លអគឺារានភពជឿាក់រវងគាៅវិញៅមក។
 

 ៅអំឡុងពេលសិកេាមេរៀននេះវគឺពិតាសំាន់ណស់កនងុារបញាក់ារៈសំាន់របស់កេុមាំងមូលក៏ដូចា
អនកចូលរួមាំងអស់ៅកនុងារធវើដំណើរសវេងយល់អំពីខលួនរបស់គេ។
 

ចំណុចសំាន់កនងុមេរៀននេះឱេយយើងាំងអស់គាាចបងកើតចំណងាក់ទងមួយបេកបោយារោរពនិងផតល់
សុវតថិភពចំោះគាាំាច់យើងតេូវាាប់អនកដទេនិយយ ហើយយើងក៏តេូវចេករំលេកតេឡប់ៅវិញពីារមមណ៍
ារគិត និងបទពិោធន៍ផាល់ខលនួរបស់យើងាមួយនឹងអនកដទេដេរ ហើយារធវើសេចកតសីននាិានរបស់យើងតេូវផអេក
លើចំណុចាំងអស់របស់អនកាំងោះ។ារដេលយើងសិកេាពីអនកដទេនិងារដេលយើងអនុញាតឱេយអនកដទេ សិកេា
ពីយើង ោះគឺាារបងកើតទំាក់ទំនងមួយដេលបេកបោយភពរឹងាំ និងលអ ោយារតេទំាក់ទំនងនេះកើត
ឡើងោយភពោៅះតេងនិងារជឿាក់គា។
 

 ជួនាលវានលកខណៈាយសេលួកនងុារវិនិចឆយ័អនកដទេ ោយមើលលើចំណុចអវិជជានរបស់ពួកគេ ក៏បុ៉នតេ
បេសិនបើយើងាប់ផតើមោយារាាល់ពីចំណុចវិជជាននិងឱេយតមលេៅលើចំណុចាំងអស់នេះោះវនឹងជួយប
ងកើនទំាក់ទំនងរបស់យើងឱេយាន់តេលអ និងភពសបេាយរីកាយ។ ៅពេលណទំាក់ទំនងយើងាន់តេលអពេល
ោះយើងក៏ាន់តេាាល់នូវគំនិតរបស់អនកដទេថេមទៀត។ារធវើបេបនេះគឺមិនានន័យាយើងតេូវតេយល់សេប
ាមួយនឹងពួកគេ ក៏បុ៉នតេវជួយយើងឱេយានារោរពចំោះគា បើោះបីាយើងមិនានារយល់សេបគំនិតគេក៏
ោយ។

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 ហវឺតឬដីស
 ាារខៀនពណ៌សឬពណ៌ខៅ
 ខៅដេសៀវៅកត់តេកេាសពណ៌ស(A4)
 កេាសផាំងធំសកុតប័ណណរូបភពរឿងសតវជេូកបីកេាល

 លទធផលរំពឹងទុក ៖ 
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់នឹងាច៖

-យល់អំពីគុណបេយជន៍នេារសហារនិងារធវើាររួមគា

រំឭកមររៀនចាស់                                                                                            ២៥ ាទី
"តើអនកាចចេករំលេកនូវអីវដេលយើងានរៀនាលពីមេរៀនមុនានទេ?"

-គេូឱេយសិសេសពីរបីាក់ចេករំលេកគំនិតរបស់ពួកគេាមួយនឹងមិតតរួមាាក់។គេូតេូវគិតពីារចូលរួមចេករំលេក
គំនិតរវងសិសេសបេុសនិងសិសេសសេី។

ចំណងជើងមររៀនទី ៣ៈ ខញុំតរូវការអនក អនកតរូវការខញុ ំ                       
សរចកតីផតើម                                                                                    

 គេូបេប់សិសេសាៈាលពីមេរៀនមុន យើងក៏ានសិកេាអំពីារៈសំាន់នេារយល់ដឹងផាល់ខលួន និងទំាក់
ទំនងកនុងសងគម។កនុងមេរៀនេះយើងនឹងបនតសិកេានិងបងកើនសេចកតីទុកចិតតរវងគាថេមទៀតដេលយើងានបងកើត
ៅមេរៀនមុន។
បេសិនបើមិនានកនលេងគេប់គេន់ៅកនុងាាក់សមេប់ធវើសកមមភពចូរបេប់សិសេសឱេយចេញៅាងកេាាក់
រៀន។ គេូឱេយសិសេសាំងអស់ាន់ដេគា ដើមេបីបងកើតារងវង់មួយ ោយមិនឱេយាច់រងវង់ ពួកគេតេូវដើរៅកេមដេគា
រហូតដល់ពួកគេ ានបងកើតាចំណងមួយ។ ោលបំណងរបស់សកមមភព គឺតេូវសេយចំណងោះ ោយមិនឱេយ
ពេលេងដេពីគា។

ម្រៀនទី ៣ៈ ខញុំតូ្វារអនក អនកតូ្វារខញុំ

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                   ៦០ ាទី

  - យើងាំងអស់គានឹងបងកើតាាច់រឿងមួយាមួយគា។ គេូបេងចេកសិសេសៅកនុងកេុមដេលានគា ៩ាក់
ឬចេើនាងនេះារស័យៅាមចំនួនសិសេសកនងុាាក់(ចំនួនសិសេសបេសុនិងសិសេសសេតីេវូានភពបេាក់បេហេល
គាកនុងកេុមនីមួយៗ)។
       - គេូចូរបេប់សិសេសា អនកនឹងឱេយសិសេសាាក់ៗៅកនុងកេុមនីមួយៗ នូវបណណរូបភពាាក់ មួយសនលឹក។ ចំោះ
រូបភពនេះគឺានមកពីរឿងមួយ។ សិសេសាាក់ៗ តេូវតេធវើារពណ៌ារូបភពរបស់ខលួនៅាន់សិសេសដទេទៀតៅ
កនុងកេុមរបស់ខលួន។ បាាប់ពីសិសេសាាក់ៗានពិពណ៌ារូបភពរបស់ខលួនរួចកេុមនីមួយៗ តេូវរៀបឬាត់លំាប់លំ
ោយនេរូបភពាំងោះដើមេបីឱេយពួកគេាចបេប់អំពីដំណើររឿងនេះានពេញលេញ។សិសេសាាក់ៗពេមាំងបណណ
មួយសនលឹកោះនឹងបាាញាពួកគេគឺសថិតៅផនេកណមួយរបស់ាច់រឿងនេះ។
  -គេូធវើារពនេយល់ៅាន់សិសេសានេះគឺាារបេកួតបេជេងមួយដើមេបីពិនិតេយមើលាតើកេុមមួយណដេល
ានរឿងានតេឹមតេូវាមដំណើររឿង។ជំរុញនិងលើកទឹកចិតតសិសេសឱេយានារជជេកពិភកេានិងឯកភពគារួមមួយ
កនងុាររៀបលំាប់នេរូបភព។
-គេូចេកបណណរូបភពដល់សិសេសាាក់មួយសនលឹកៗកនុងកេុម(ឬពីរាក់មួយសនលឹកាសេ័យៅាមចំនួនសិសេស
កនុងកេុមនីមួយៗ)
-គេូទុកពេលឱេយសិសេស១៥ាទី។ៅខណៈពេលដេលកេុមនីមួយកំពុងពិភកេាគេូាចសងកេតនិងបំពេញសនលឹក
វយតមលេារសិកេារបស់សិសេស (សនលឹកវយតមលេនេះានៅផនេកាងកេយសៀវៅនេះដេលោកគេូ/អនកគេូនឹង
បំពេញវបាាប់ពីមេរៀនទី១០)។
-គេូសងកេតហើយកត់តេោយផអេកលើចំណុចសំាន់ៗាងកេមៈ
       តើកេុមនីមួយៗធវើារបេសេ័យាក់ទងគាាមួយសាជិកដូចមតេចដេរ?តើពួកគេរីកាយដេរឬទេ?
      តើពួកគេជួយគាោយរបៀបណៅកនុងកេុមនីមួយៗកនុងាររៀបលំាប់ាច់រឿង?តើពួកគេានចូលរួម
ពិភកេាាំងអស់គាដេរឬទេ?
      តើានសិសេសមួយចំនួនានតេួតតេលើសិសេសដទេដេរឬទេ?
 -បាាប់ពីកេុមនីមួយៗពិភកេាចប់គេូឱេយកេមុនីមួយៗឡើងបាាញលទធផលកេមុរបស់ខលនួឯកេមុដទេទៀតាាប់។
 -ជំរុញឱេយានារទះដេបាាប់ពីកេមុនីមួយៗបាាញចប់។គេតូេវូបាាញចមលើយតេមឹតេវូដល់សិសេសវិញបាាប់ពី
កេមុាំងអស់ានបាាញរួច។ាំងអស់គាទះដេលើកទឹកចិតតដល់កេមុដេលធវើានតេមឹតេវូ។

 ៅពេលដេលសិសេសានសេយចំណងរួចគេូឱេយសិសេសធវើសកមមភពោះមតងទៀត។ពេលនេះគឺានសិសេសាាក់
តេូវដកចេញពីកនុងរងវង់ោះ។ចំណេកឯសិសេសដេលៅសល់តេូវាំគាចងចំណងដូចដេលានធវើពីាងលើ។ចំោះ
សិសេសដេលមិនៅកនុងរងវង់ តេូវពេាយមបេប់អនកដេលៅកនុងរងវង់ពីរបៀបកនុងារសេយចំណងខលួនពួកគេ។ ាង/
គត់ាចផតល់ាារណេាំាតើនរណគួរតេបតូរៅកនលេងណទៀត...។
 -ៅពេលដេលសកមមភពនេះបញចប់គេសួរៅសិសេសាំងអស់ា៖តើវិធីមួយណដេលធវើានលឿនបំផុត?
ោយានារណេាំពីសិសេសគាឯងឬក៏គៅនារណេាំ?ហេតុអីវ?
 - ចំោះសកមមភពនេះ គឺនិយយអំពីារធវើារារាកេុម។ ៅពេលដេលយើងធវើារារាកេុម គឺយើង
តេូវារទំាក់ទំនងឱេយានចេាស់ាស់ចេះសហារគាពេមាំងារជួយគំទេនិងជួយគាៅវិញៅមក។សមេប់
មេរៀនថងេនេះ យើងនឹងធវើារផាតៅលើារបងកើនជំាញ កនុងារធវើារារាកេុមរបស់យើង។ ៅពេលកនុង
ដំណើរារមេរៀននេះ យើងក៏នឹងបនតារសិកេាាចេើនទៀតអំពីខលួនរបស់យើងផាល់ ដេលនឹងជួយយើងឱេយរៀនធវើ
ារារាន់តេបេសើរាមួយអនកដទេ។

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម



-14-

-គេបូេើសំណួរាងកេមដើមេបីពិភកេាពីារៈសំាន់នេារធវើារារាកេមុ
-គេសួូរសំណួរមួយចំនួនដូចាងកេមៈ
          តើអនកានារមមណ៍ដូចមតេចចំោះារធវើសកមមភពនេះ?
          តើានារពិាកដេរឬទេ?បើានអវីខលះ?
          តើារធវើារារាកេុមជួយអនកឱេយសមេចារារានដូចមតេចដេរ?
           តើអនកគិតាអនកាចសមេចកិចចារនេះោយខលួនអនកានលអបេសើរដេរឬទេ?
          បើានឱាសតើអនកាចធវើអវីឱេយខុសបលេកពីលើកនេះឬទេ?
          តើអនកគិតាារធវើារារាកេុមផតល់ផលបេោជន៍អវីខលះ?

កត់តេចមលើយនិងចំណុចសំាន់ៗនេសំណួរាងលើដើមេបីបងកើតាបញជីមួយសតីពីារៈសំាន់នេារធវើារារ
ាកេុមនិងារណេាំអំពីរបៀបកនុងារធវើារារាកេុមរបស់យើងឱេយាន់តេបេសើរឡើង។ោកគេូ/អនកគេូាច
បេើបេស់គំនិតៅកនុងសេចកតីណេាំសមេប់គេូដើមេបីបេកដាចំណុចសំាន់ៗតេូវានាក់បញចូលរួចឱេយសិសេស
សរសេរសេចកតីណេាំចូលកនុងសៀវៅរបស់គេ។

បញចប់មររៀន                                                                                                  ១៥  ាទី

ៅពេលដេលសិសេសកំពុងតេអនុវតតសកមមភពពិភកេាគេូតេូវសងកេតនិងកត់តេពីរបៀបដេលកមេងាំងអស់ធវើ
ារារាមួយគា។តើបអូនៗាំងអស់គាចង់ដឹងដេរឬទេាអនកគេូ/ោកគេូានអងកេតមើលអវីខលះ?
      សមាល៖់ារផតល់ាមតិតេឡប់របស់គេូចំោះារអងកេតមិនតេូវផតល់ាលកខណៈបុគគលោះទេឧ.មិនតេូវៅ
  ឈៅះឬចងអុលសិសេសចំៗោះេទ។ោកគេូ/អនកគេូតេូវនិយយាទូៅអំពីអីវខលួនានអងកេត។ារផតល់
  មតិតេឡប់តេវូានលកខណៈវិជជាននិងបេបាាបាសមេប់សកមមភពលើកកេយទៀត។គេាូចបេើ
  បេស់សេចកតីណេាំដេលានបងកើតៅកនុងមេរៀនារយល់ដឹងផាល់ខលួន
 បាាប់ពីចេករំលេករួចាល់ គេបូេប់សិសេសាពួកគេតេវូតេគិតអំពី ចំណុចសំាន់មួយដេលពួកគេានរៀនពីមេរៀន
កនុងថងេនេះ។ គេូឱេយពួកគេនូវលេបះខលីៗមួយ ដូចាងកេមដើមេបីឱេយពួកគ េបំពេញ។ ពួកគេាចសរសេរលេបះាំងអស់
នេះៅកនុងសៀវៅកត់តេរបស់ពួកគេ។

ចំណុចសំាន់បំផុតដេលខញុំរៀនានពីកេុមារាររបស់ខញុំៅថងេនេះគឺ...
 

 គេូផតល់ពេល៥ាទីសមេប់ារបំពេញ និងសរសេរលេបនេះាក់ចូលកនុងសៀវៅ។បាាប់ពីសិសេសបំពេញចប់
គេប់គាហើយគេូាចឱេយសិសេសសេី/បេុសសម័គេចិតត២/៣ាក់ឡើងានលេបះរបស់គេដល់សិសេសកនុងាាក់ាំងអស់។

 អរគុណអនកាំងអស់គាហើយខញុទំនទងឹរង់ាំជួបអនកកនងុពេលាប់ៗនេះៅកនងុមេរៀនកេយ។

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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ខលឹមសារសំខាន់  

 ៅពេលយើងធវើារាមួយគាានលអៅកនុងកេុមយើងាំងអស់គានឹងានភពសបេាយរីកាយ
ហើយនឹងាចសមេចាននូវោលបំណងរបស់យើងថេមទៀត។

 បេសិនបើយើងចង់ធវើារាមួយគាានលអយើងាំាច់តេូវរៀនទំាក់ទំនងគាឱេយានចេាស់ាស់។

 យើងតេូវចេះាាប់និងោរពគាៅវិញៅមកបេកបោយភពសមើគា។

 យើងតេូវាប់ផតើមជឿាក់ាគំនិតរបស់មនុសេសដទេ/មិតតរួមាាក់គួរតេតេូវានោរពបើោះបីាយើង
មិនឯកភពលើគំនិតឬោបល់ោះក៏ោយ។

 ៅពេលធវើារារាកេុមអនកាំាច់តេូវានភពោៅះតេង់រវងគានឹងគាហើយតេូវនិយយនូវអីវដេលអនក
គិតកនុងន័យាាបាមិនមេនរិះគន់បនតុះបាាប់ោះទេ។

 យើងតេូវចេះជួយគាផតល់ទំនុកចិតតនិងាាប់មតិោបល់និងារយល់ឃើញរបស់គាៅវិញៅមកហើយ
ពេលខលះៅកនុងកេុមយើងាចជេើសរីសមនុសេសាាក់ាតំណងកេុមដើមេបីចេករំលេកគំនិតបនតៅកេុម
ដទេទៀត។សាជិកកេុមាំងអស់ាចធវើាអនកតំណងកេុមានដូចគាមិនាសិសេសបេុស/សេីទេ។

 ៅកនុងារធវើារារាកេុមវសំាន់ណស់កនុងារទទួលាាល់ពីមុខាររបស់សាជិកាាក់ៗរបស់កេុម។
សាជិកាំងអស់ានមុខារមួយដេលខលួនតេូវបំពេញ។មុខារនេះគឺវារស័យៅលើភពផេសេងៗគានេ
ចរិតលកខណៈនិងារយល់ឃើញរបស់សាជិកាាក់ៗ។ភពខុសបលេកគានេះាំឱេយារធវើារារាកេុម
ាន់តេានភពសំបូរបេប។មុខារនីមួយៗគឺជួយបំពេញឱេយគាៅវិញៅមក។

 ារទំនុកបមេុងគាៅវិញៅមកក៏ាចានន័យផងដេរាយើងជួយគាៅវិញៅមកោយានារ 
ោគយល់គាហើយក៏ធវើារកត់ចំណំនូវអីវដេលាតមេូវាររបស់អនកដទ។

 ាររៀបចំគមេងាមួយគាគឺពិតាានារៈសំាន់ណស់សមេប់ភពោគជ័យរបស់កេុមារារ។

 បើោះបីាយើងមិនានារយល់ពេមគាក៏ោយក៏ៅចុងបញចប់គំនិតដេលសំាន់បំផុតគឺតេូវានគំទេ។

 ារមិនពេញចិតតនឹងគានិងភពមិនសបេាយចិតតាំងអស់នេះគឺមិនាចជួយកេុមារារានឡើយ។យើង
 ាំាច់តេូវតេសវេងរកមើលនូវវិធីដេលាារាាបាដើមេបីោះសេយភពមិនទទួលានោកជ័យនិងារមិន
 ចុះសំរុងនឹងគា។

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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ឯការសមេប់សិសេស៖មេរៀនទី៣

១.ាលពីព្្ងាយានជូ្កតូចចំនួន៣ក្ាលដ្លាន 

សម្្ចចិតតា ពួក គ្តូ្វ ាំ គន្ សង  សង់ផទះមួយ។ 

៣.ជូ្កតូចមួយទៀតានសម្្ចចិតតាសងសង់ផទះធវើ

អំពីចំបើង។ 

២.ជូ្កតូចមួយក្ាលានសម្្ចចិតតសងសង់

   ផទះធើវអំពីឈើ។ 

៤.ចំណ្កឯជូ្កតូចទី៣វិញសម្្ចចិតតាសងសង់ផទះ 

អំពីឥដឋ ក្បឿង។ 

៥.ថង្មួយានឆក្ចចកអត់ឃល្នមួយក្ាល ានធវើដំណើ

រមកដល់ផទះឈើោះហើយានបំផលចិបំផលញ្ផទះោះដើម្បី

ាប់សតវជូ្កដ្លកំពុងត្ៅាងកនុងោះ។ សំាង 

លអជូ្ក ោះ ានរត់គ្ចខលួនាត់ ៅសន្ក់ៅាមួយជូ្ក 

ដ្លធវើផទះអំពីចំបើង ។ 
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ឯការសមេប់សិសេស៖មេរៀនទី៣

៦.បុ៉ាម្នថង្ក្្យមកសតវឆក្ចចកដដ្លោះ ក៏ានធវើ 
ដំណើរៅាន់ផទះចំបើងោះ។ សំាងលអមតងទៀត 
ជូ្កាំង២ក្ាលក៏ានរត់គ្ចខលួន ហើយៅរស់ៅា
មួយនឹងជូ្កដ្លផទះធវើអំពីឥដឋក្បឿង។ 

៨.ជូ្កតូចាំង៣ានជំាស់ ដូចន្ះហើយព្លោះឆក្ 
ចចកក៏ានឡើងៅលើាងលើផទះហើយចុះមកវិញាម 
បំពង់ផ្ស្ង។ 

៧.ក៏បុ៉នត្ឆក្ចចកោះៅត្មកមតងទៀត ហើយាន 
និាយ ា “ឱ្យ យើងសុីាជូ្កតូច ោះ ាល្ម បើមិនដូចន្ះ 
ទ្យើងនឹងសុីពួកឯងាំងអស់គន្ត្មតង។” 

៩.ក៏បុ៉នត្ៅព្លដ្លឆក្ចចកចុះមកដល់ាងក្្មន្
បំពង់ផ្ស្ង ានឆន្ំងទឹកកត្មួយ កំពុងត្រងាំា! ព្ល
ោះជូ្កតូចាំងបីក៏ាប់ឆក្ចចកានៅ! ។
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 ហវឺតឬក៏ដីស
 ាារខៀនពណ៌សឬពណ៌ខៅ
 ខៅដេសៀវៅកត់តេកេាសាតពណ៌ស(A4)
 កេាសផាំងធំសកុត
 ប័ណណដេលានពណ៌និងរូបដើមឈើ

 លទធផលរំពឹងទុក ៖ 
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសនឹងាច៖

-ានារមមណ៍ាន់តេានទំនុកចិតតអំពីារចូលរួមោយសេរីៅកនុងាាក់
-យល់អំពីអតថន័យនិងារៈសំាន់នេាររកេាារសាាត់ែដលពួកគេានរៀនៅកនុងាាក់សមេប់ខលួនពួក
គេផាល់

រំឭកមររៀនចាស់                                                                                     ២៥ ាទី
"តើអនកាចចេករំលេកនូវអីវមួយដេលអនកានរៀនពីមេរៀនមុនានទេ?"

គេូឱេយសិសេសពីរ/បីាក់ចេករំលេកគំនិតរបស់ពួកគេាមួយនឹងមិតតរួមាាក់និងធវើាររំឭកមេរៀនមុន។

ចំណងជើងមររៀនទី ៤ៈ រករសាការសមងាត់                                                          
សរចកតីផតើម           

បេប់សិសេសៈាលពីមេរៀនមុនយើងានសិកេាអំពីារៈសំាន់នេារធវើារារាមួយគាគឺារារាកេមុ។យើង
ក៏រៀនផងដេរាារធវើារារាកេមុតមេវូឱេយានារតសូ៊ារជឿាក់នឹងារោរពគាៅវិញៅមក។ថងេនេះយើង
នឹងបនតសវេងយល់ពីអតថន័យនេារជឿាក់គាបនថេមទៀត។មុននឹងាប់ផតើមមេរៀនយើងនឹងលេងលេបេងមួយសិន។

 គេូឱេយសិសេសកេកឈរឡើងហើយបងកើតារងវង់មួយ។ចំោះារបងកើតារងវង់នេះាចធវើៅាងកេាាក់រៀន
បេសិនបើមិនានកនលេងគេប់គេន់ៅកនុងាាក់រៀន។

ម្រៀនទី ៤ៈ រក្ាារសាាត់
 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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      គេូធវើារពនេយល់បេប់សិសេសដេលៅជិតខលួនាអនកតេូវតេនឹករកលេបះមួយដេលអនកតេូវខេសឹបបេប់សិសេសដេល
ៅាប់ខលួនអនក។ចំោះលេបះាចនិយយអំពីអីវក៏ានដេរក៏បុ៉នតេវមិនាំាច់វេងពេកទេ។
       គេូធវើារពនេយល់បេប់សិសេសដេលៅជិតគត់ាអនកតេូវតេនឹករកនូវលេបះមួយដេលពួកគេតេូវខេសឹបបេប់សិសេស
ឱេយសិសេសផតល់ា ឧាហរណ៍ លេបះមួយដើមេបីពិនិតេយមើលា តើពួកគេានយល់អំពីលេបេងដេរឬទេ។ ៅពេលដេល
សិសេសានតៀមខលួនរួចាល់ពេមាំងានលេបះទៀតោះដូចនេះពួកគេាចាចាប់ផតើមលេងាន។

       គេូធវើារពនេយល់បេប់សិសេសដេលៅជិតគត់ាអនកតេូវតេនឹករកនូវលេបះមួយដេលពួកគេតេូវខេសឹបបេប់សិសេស
គេូខេសឹបលេបះមួយបេប់សិសេស ដេលៅាងាាំាប់នឹងគត់ ៅខណៈពេលដេលសិសេសៅាងឆវេងដេរបស់គត់
កំពុងខេសឹបលេបះមួយបេប់សិសេសដេលៅាងឆវេងដេរបស់ពួកគេ។ពួកគេតេូវតេបេកដាសិសេសដទេទៀតមិនាចឮ
អីវដេលពួកគេកំពុងខេសឹបគា។អនកកំពុងាាប់លេបះាចសនើសុំឱេយគេនិយយលេបះោះានមតងទៀត។
 សិសេសពីរាក់ផេសេងទៀត ដេលទទួលានលេបះដេលគេខេសឹប តេូវខេសឹបបនតដល់សិសេស ដេលសិថតៅជិតពួកគេ។
លេបេងនេះបនតរហូតដល់សិសេសាំងអស់គាានខេសឹប នូវលេបះសាាត់ៅវិញៅមក ហើយចំោះលេបះដេលានមកពី
គេូានៅដល់សិសេសដេលសិថតៅជិតគត់ហើយលេបះដេលានមកពីសិសេសទី១ានៅដល់គេូដេលាមនុសេសចុង
កេយនឹងទទួលានលេបះនេះ។
        គេូចេករំលេកនិងបេៀបធៀបលេបះដេលទទួលានពីារខេសឹបតគានេះៅនឹងលេបះដើម។សិសេសធវើារចេក
រំលេកលេបះរបស់ពួកគេហើយបេៀបធៀបលេបះាំងនេះៅនឹងលេបះដើម។ ៅពេលដេលសកមមភពនេះបញចប់សួរ
សិសេសា៖
តើានអីវកើតឡើងចំោះលេបះដេលានមកពីារខេសឹបតគានេះ?ហេតុអីវានាអនកគិតាវកើតឡើង?
តើលេបេងនេះវាក់ទងដូចមតេចៅនឹងាកេយា"ាររកេាារសមងត់"?

គេូសរសេរ៖ាររកេាារសាាត់ៅលើាារខៀន។
ចំោះសកមមភពនេះបាាញនូវអីវដេលាចកើតឡើងៅពេលដេលយើងធវើារចេករំលេករឿងាាវឬព័ត៌ានអំពី
មនុសេសដទេាមួយនឹងកេុមធំ។ៅពេលដេលយើងចេករំលេកជួនាលព័ត៌ានោះាចនឹងាត់បង់ឬខុសពី
ព័ត៌ានដើម។ៅពេលដេលព័ត៌ានចេកៅានារខុសឆគងោះាំឱេយមនុសេសដទេទទួលនូវារខូចាតឬផល
ាកេក់។ដូចនេះកនុងមេរៀនថងេនេះយើងនឹងធវើារសិកេាអំពីារៈសំាន់នេារជឿាក់គាៅវិញៅមកនឹងារ
រកេាារសាាត់លើរឿងដេលយើងានចេករំលេកហើយបេកដាសិសេសាំងអស់យល់អំពីារៈសំាន់នេារ
ជឿាក់របស់អនកដទេមកលើខលួនយើង។
   

     គេូសួរសិសេសៈតើអនកាំងអស់គាានសំណួរអីវាក់ទងនឹងមេរៀនថងេនេះឬទេ?

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                         ៦០  ាទី

យើងនឹងបងកើតបញជីវិន័យមួយដើមេបីជួយយើងាំងអស់គាបងកើននូវភពជឿាក់ដើមេបីឱេយយើងាំងអស់គាាច
ចេករំលេកគំនិតោយបើកចំហនិងោៅះតេង់រវងគា។

      បាាញរូបដើមឈើដល់សិសេសាំងអស់រួចសួរ៖
         តើយើងាំងអស់គាាចធវើអីវានខលះដើមេបីឱេយដើមឈើនេះាចដុះលូតាស់ានសុខភពលអានផលេបេកប
ោយឱារសនិងានមលប់តេឈឹងតេឈេដល់យើងាំងអស់គាាន?
     បាាប់ពីឱេយសិសេសពីរបីាក់ានចេករំលេកនូវគំនិតរបស់ពួកគេរួចហើយគេូសួរពួកគេមតងទៀត។
              

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម

        

 បេសិនបើយើងសេមើសេមេាាាក់រៀនយើងដូចាដើមឈើមួយដើម"តើយើងាចធវើអវីានខលះដើមេបីថេរកេា
ាាក់រៀនយើងឱេយាោយាកនលេងមួយសមេប់ារារយើងនិងធវើឱេយយើងានសុវតថិភពដេលាចជួយឱេយកេុមរបស់
យើងាោំងនិងាចបញចេញគំនិតលអៗោយគៅនារភ័យាោច។"

  គេូសរសេរសំណួរនេះៅលើាារខៀន។
 សិសេសមិនាំាច់ឆលើយសំណួរនេះទេផទុយៅវិញចូរបេប់ពួកគេាយើងនឹងឆលើយសំណួរនេះោយធវើារអនុវតត
ាសកមមភពតូចមួយ។
 គេូចេកសិសេសាគូឬាកេុមដេលានគា៤ាក់បេសិនបើាាក់រៀនានចំនួនធំ។
 គេូឱេយបណណដេលានពណ៌ចំនួន២ដុំៅគូ/កេុមនីមួយៗ
 គេូបេប់សិសេសាៅលើប័ណណនីមួយៗខញុំចង់ឱេយអនកាំងអស់គាសរសេរគំនិតមួយដេលឆលើយតបៅនឹងសំណួរ
ៅលើាារខៀន។គំនិតដេលានៅលើប័ណណនីមួយៗគួរតេខុសគា។ មុនពេលអនកសមេចចិតតាតេូវសរសេរអីវចូរ
គិតតេឡប់ៅរកអីវដេលយើងានពិភកេាាលពី២មេរៀនមុន។អនកាំងអស់គាក៏ាចបេើបេស់សៀវៅកត់តេរបស់
អនកដើមេបីាាររំឭកអនក។ ចូរពិភកេាបញានេះាមួយនឹងដេគូរ/កេុមរបស់អនក មុននឹងអនកសរសេរាក់ចូល។ ារ
ពភិកេាគាបណណានារៈសាំន់ដចូារសរសេរដេរ។ចរូគតិាមួយគាអំពអីីវដេលយើងគរួតេធវើនងិអីវដេលយើងមិន
គួរធវើ។ៅពេលដេលអនកាំងអស់គាពិភកេារួចអនកាចសរសេរគំនិតអីវដេលយើងាំងអស់គាគួរតេធវើនិងអីវដេល
យើងមិនគួរធវើាក់កនុងប័ណណ ដើមេបីធវើឱេយាាក់រៀនយើងានាររីកចមេើនាន់តេាោំង និងាោយៅាកនលេងមួយដេ
លានសុវតថិភពផងដេរ។
 ៅអំឡុងពេលសិសេសាំងអស់គាកំពុងធវើារពិភកេា ចូរគេូដើរជុំវិញដើមេបីតេួតពិនិតេយមើលារយល់ដឹងរបស់
សិសេសចំោះកិចចារនេះហើយជមេុញឱេយពួកគេបេើបេស់នូវអីវដេលពួកគេានរៀនាលពីមេរៀនមុនៗ។

 គេូបិទកេាសផាំងធំហើយគូសបេងចេកា២ជួរោយមួយផនេកសរសេរអីវដេលគួរធវើនិងមួយផនេកទៀតសរ
សេរអីវដេលមិនគួរធវើ។
 ៅពេលដេលសិសេសាំងអស់ានបញចប់កិចចារនេះរួចាល់គេូឱេយសិសេសឡើងមកបិទបណណ័ាំងអស់ោះៅកនុង
ជួរនីមួយៗឱេយានតេឹមតេូវ។

 គេូជួយសិសេសកនុងារបិទប័ណណរបស់ពួកគេ។បាាប់មកឱេយសិសេសឡើងាននូវអីវដេលានៅលើកេាសផាំង
ធំ។ ៅពេលដេលពួកគេកំពុងានគំនិតរបស់ពួកគេ ចូរាំគាពិភកេានូវចំនុចដេលមិនចេាស់ាស់ ហើយកគំនិត
ាំងាយណដេលាន់គាឬដកចេញនូវគំនិតដេលមិនតេឹមតេូវ នឹងបំពេញបនថេមនូវចំនុចដេលខវះាត។ គេូតេូវ
បេកដាៅកនុងបញជី"អវីគួរធវើនិងអវីមិនគួរធវើ"គឺានរួមបញចូលនូវគំនិតដេលានកនុងកំណត់តេរបស់គេូ។

      គេូឱេយសិសេសចមលងបញជី"អវីគួរធវើនិងអវីមិនគួរធវើ"ចូលកនុងសៀវៅរបស់ពួកគេ។

  បញចប់មររៀន                                                                                                                ១៥  ាទី

តើានអីវកើតឡើងបេសិនបើយើងាំងអស់គាធវើខុសវិន័យាងលើ?
សាាល់៖គេឱូេយសិសេសនឹករកនូវគំនិតមួយចំនួនដេលសតីអំពីវិធីដើមេបីធវើឱេយបេកដាយើងបេាន់ានាាប់ខជូននូវ
វិន័យាមូលាានរបស់យើងដូចា៖ ធវើាររំឭកគាៅវិញៅមកពីវិន័យោយលកខណៈមិតតភកតិ, បិទវិន័យៅកនុង
ាាក់z,ពេលាប់ផតើមបងេៀនឬបញចប់មេរៀនមួយធវើារតេួតពិនិតេយឡើងវិញតើវិន័យណដេលយើងានអនុវតតាម
ហើយានវិន័យណដេលយើងមិនានោរពនិងមូលហេតុអីវ។
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 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម

 ឥឡូវនេះយើងាំគាអនុវតតវិន័យនេះាំងអស់គា។កេឡេកមើលវិន័យាំងអស់ដេលានៅកនងុសៀវៅកត់តេ
របស់អនក។ តើាន វិន័យណមួយដេលអនកគិតា អនុតតៅានលអបេសើរសមេប់ថងេនេះ? តើានវិន័យណមួយ
ដេលអនកមិនានអនុវតតៅថងេនេះហើយចង់ធវើឱេយានលអៅមេរៀនកេយ?អនកាចសរសេរនូវគំនិតរបស់អនកកនុង
សៀវៅកត់់តេរបស់អនកបេសិនបើអនកចង់ឬក៏អនកគេន់តេគិតអំពីវរយៈពេលពីរបីាទី។

ក)ខញុំគិតាខញុំាចធវើាមវិន័យមូលាានរបស់យើងអំពី...
 ខ)ខញុំគិតាៅកនុងមេរៀនកេយខញុំាចបងកើនវិន័យមូលាានអំពី...។

 បេសិនបើសិសេសមួយចំនួនានបញចប់មុនសិសេសដទេទៀត គេអូនុញាតឱេយពួកគេធវើារចេករំលេកនូវលេបះរបស់
ពួកគេាមួយគាឬក៏ាមួយនឹងមិតតរួមាាក់ាំងអស់។

ខលឹមសារសំខាន់ 

    ាររកេាារសាាត់ានន័យារឿងាាវផាល់ខលួនដេលានចេករំលេកៅកនុងកេុមគឺតេូវរកេាទុកៅកនុងកេុម
មិនតេូវចេករំលេកចេញៅកេាាច់ាត។
    ាររកេាារសាាត់ក៏តេូវារាាំាច់នូវារោរពគាៅវិញៅមកផងដេរ។
    វិន័យាមូលាានគួរតេរួមបញចូលនូវចំណុចមួយចំនួនដូចាងកេម៖

 ១)ារោរពពេលវេា-ារមកាន់ពេលេវេាគឺបាាញនូវារោរពចំោះអនកដទេ។
 ២)ារបាាញពីារយកចិតតទុកាក់ចំោះគាៅកនុងកេុម-ពេាយមយល់ពីារមមណ៍របស់អនកដទេតើពួកគេ
ានារមមណ៍ដូចមតេចហើយហេតុអីវានាគេបាាញាកបេបកិរិយបេបនេះ។
 ៣)ាាននិយយចេញ-កុំភ័យាោចកនុងារនិយយនូវអីវដេលអនកគិត-គំនិតរបស់យើងាំងអស់គាគឺសុទធតេ
ានតមលេ។

 ៤)ាោានដើមេបីបងកើតកំហុស/ារភពាយើងមិនដឹងអីវមួយ -ារបងកើតកំហុសនិងារារភពអំពីកំហុស
ដេលយើងមិនានដឹង វាមធេាាយមួយដ៏លអបំផុតដើមេបីធវើារសិកេារៀនសូតេ។ ារារភពនូវកំហុស
របស់យើងគឺសញាមួយដេលយើងកំពុងតេធវើារសិកេា។

 ៥)ាាប់គាៅវិញៅមក - នេះ គឺាសញានេារោរពគាៅវិញៅមក។ តើយើងាចរៀន ពីមនុសេសដទេ
ទៀតឬក៏ជួយមនុសេសដទេទៀតោយវិធីណបេសិនបើយើងមិនដឹងនូវអីវដេលពួកគេកំពុងតេនិយយ។

 ៦)លើកទឹកចិតតឱេយគាៅវិញៅមក-ាមសតីបោាសធវើារវិនិចឆ័យឬក៏សើចចំអកដល់អនកដទេ។
 ៧)ានភពសបេាយរីកាយ!-យើងាន់តេរីកាយាមួយនឹងអីវដេលយើងធវើគឺយើងាន់តេសិកេាានចេាស់

ពីវផងដេរ។
 ៨)រកេាារសាាត់ឱេយគា-ចូរចងាំាយើងាំងអស់គាៅទីនេះគឺដើមេបីគំទេនិងជួយគាៅវិញៅមកដើមេបី

ឱេយានភពរីកចមេើនាំងអស់គាដូចេនះយើងាំាច់តេូវតេជឿាក់ាមនុសេសាំងអស់គឺចង់ផតល់អីវដេលលអ
បំផុតសមេប់ពួកយើងហើយយើងនឹងបាាញាយើងក៏ផតល់អីវដេលលអបំផុតសមេប់ពួកគេផងដេរ។

 ោរពអនកដទេឱេយដូចៅនឹងរបៀបដេលយើងចង់ឱេយគេោរពយើងវិញដេរ។
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 ខៅដេសៀវៅកត់តេកេាសាតពណ៌ស(A4)
 កេាសផាំងធំសកុត
 ខេសេ

 លទធផលរំពឹងទុក ៖ 
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសនឹងាច៖

-បេប់អំពីារៈសំាន់នេពិភពាងកនុងរបស់ខលួននិងានារមមណ៍ាន់តេជឿាក់អំពីារឆលុះបញាំង
មកលើខលួនយើង
-បាាញាារអប់រំគឺនិយយអំពីារសវេងរកមិនតេឹមតេារពិតនឹងពិភពាងកេទេថេមាំងពិភពាងកនុង
នេារមមណ៍និងផលូវចិតតទៀត។

រំឭកមររៀនចាស់                                                                                             ៣០  ាទី
         គេូសួរសិសេស"តើសិសេសាំងអស់ាចចេករំលេកនូវអីវដេលយើងានរៀនាលពីមេរៀនមុនានទេ?"
         គេូឱេយសិសេសពីរបីាក់ានបេុសានសេីឡើងចេករំលេកនូវគំនិតរបស់ពួកគេាមួយនឹងមិតតរួមាាក់។

ចំណងជើងមររៀនទី ៥ៈ ពិភពខាងកនុងរបស់ខញុំ                                                    
សរចកតីផតើម           

        គេូបេប់សិសេសាៈាលពីមេរៀនមុនយើងក៏ានសិកេាអំពីារៈសំាន់នេារានវិន័យាមូលាានដើមេបីជួយ
យើងឱេយធវើារារានលអាមួយគា និងដើមេបីបងកើនបរិយាសនេារជឿាក់ៅកនុងាាក់រៀនរបស់យើង។ ា
ពិសេស យើងាំងអស់គាក៏ានរៀនផងដេរអំពីាររកេាារសាាត់ និងារៈសំាន់នេារមិនចេករំលេកអំពីព័ត៌
ានរបស់អនកដទេដេលយើងានរៀនៅកនុងមេរៀនៅកនុងមធេាាយមួយដេលនឹងធវើឱេយពួកគេឈឺាប់។ថងេនេះ
យើងនឹងបនតដំណើររបស់យើងដើមេបីធវើារសវេងយល់ពីីខលនួរបស់យើងផាល់ផងដេរ។
     

    គេូបេប់សិសេសា ពួកគេនឹងលេងលេបេងមួយ។ គេូាក់ខេសេមួយៅលើឥដឋ ដើមេបីបេងចេកាាក់រៀន។ ចំោះ
សកមមភពនេះាចធវើៅាងកេបេសិនបើាាក់រៀនតូច។គេូបេប់សិសេសទៀតាអនកាំងអស់គានឹងានលេបះមួយ
ចំនួន។បេសិនបើពួកគេឈរៅាងាាំដេនេខេសេគឺានន័យាពួកគេយល់សេបនឹងលេបះោះហើយបេសិនបើពួក

ម្រៀនទ ៥ៈ ពិភពាងកនុងរបស់ខញុំ

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                           ៦០  ាទី

តើារធវើដំណើរោយមធេាាយាមួយអនកណដេលអនកាោប់ានធវើដំណើរាលពីពេលមុន?តើារធវើដំណើរ
បេភេទណដេលអនកចូលចិតត?

  គេូឱេយសិសេសចេករំលេកឧាហរណ៍នេារធវើដំណើរមួយចំនួន ដេលពួកគេានធវើពីមុនមក។ សិសេសាំងអស់
គាក៏ាចធវើាបញជីមួយនេបេភេទារធវើដំណើរាមាវ (ារធវើដំណើររបស់ាាកេុមគេួារារធវើដំណើរៅ
កេបេទេសៅកនុងបេទេសកមពុា)ារធវើដំណើរាមទូក។ល។

 យើងាំងអស់គានឹងបនតារធវើដំណើររបស់យើងៅពេលឥឡូវនេះ។តើអនកាំងអស់គាតេៀមហើយឬៅ?
 គេូបេប់សិសេសឱេយបិទភនេករបស់ពួកគេហើយាប់ផតើមចូលៅាន់ទីាំងមួយដេលានផសុកភព។បេសិន
បើពួកគេចង់ ពួកគេក៏ាចាក់កេាលរបស់ពួកគេចុះៅលើតុ។ បេប់ពួកគេា ពួកគេតេូវាំគាាាប់ោយបេុង
បេយ័តននូវអីវដេលគេូកំពុងតេនិយយបើោះបីាភនេករបស់ពួកគេានបិទក៏ោយ។ពួកគេតេូវបនតបិទភនេករបស់ពួក
គេដដេលៅគេប់ពេលាំងអស់រហូតដល់អនកបេប់ពួកគេាពេលណដេលពួកគេាចបើកវិញាន។ បេើសមលេង
ដ៏សេទន់ហើយនិយយយឺតៗោយឈប់បនតិចផងដេរដើមេបីឱេយសិសេសាចានពេលដើមេបីធវើារគិត។

 អនកាំងអស់គានឹងបនតនូវារធវើដំណើរដ៏វេងាាយមួយ។ាដំបូងអនកតេូវយកអីវាន់របស់អនក។ចំោះភនេករបស់
អនកតេូវបិទដដេលក៏បុ៉នតេតើអនកាចមើលអីវាន់របស់អនកដេរឬទេ?យកវមក។តើវធងន់ទេ?តើវសេលទេ?ាក់វ
ៅលើខនងបេសិនបើវាាក់ាដូ។ាំគាាប់ផតើមឥឡូវនេះតេមតងៅ។
 "ាប់ផតើមដើរ--- ដឹងាផលូវគឺសថិតៅកេមជើងរបស់អនក កេលេកមើលជុំវិញអនកហើយមើលទសេសនីយភព។
វាថងេមួយដេលសេស់ាោមិនៅាពេកានខេយល់បក់រំភើយៗដេលអនកាចដឹងាមរយៈមុខរបស់អនក។ខេយល់ាាស
ានខលិនសេស់ាោហើយតេាក់។សេូបវចូលហើយរីកាយាមួយនឹងវ។

គេឈរៅាងឆវេងដេនេខេសេ គឺានន័យាពួកគេមិនយល់សេបនឹងលេបះោះ។ បេសិនបើពួកគេមិនចេាស់ពួក
គេាចឈរៅចំកណាលខេសេ(គឺជើងាាងៅាងាាំនិងជើងាាងទៀតៅាងឆវេងនេខេសេ)។

 ចូរបេកដា គេូានលេបះឮ ដេលានកនុងកំណត់សាាល់សមេប់គេូឱេយលឿនៗ ដើមេបីឱេយសកមមភពានភពរ
លូននិងសិសេសានភពសកមមភពកនុងារផោស់បតូរ។ កនុងដំណក់ាលនេះគេូមិនាំាច់រពិភកេាចមលើយៅកនុង
ចំណុចនេះទេ។ អីវដេលសំាន់ៗៅជំាននេះគឺ ឱេយសិសេសាំងអស់គាចេះរៀនាាប់និងបញចេញគំនិតរបស់ពួកគេ
និងោរពនូវគំនិតរបស់គាៅវិញៅមក។ ោកគេូ/អនកគេូាចកត់សាាល់គំនិតមួយចំនួនរបស់សិសេសទុកពិភកេា
ៅពេលកេយនេមេរៀន។

 ៅពេលសកមមភពតេូវានបញចប់គេូសរួសិសេសា"តើាកេយាារអប់រំានអតថន័យដូចមតេចចំោះអនកាងំអស់
គា?តើវនិយយអំពីារសិកេាតេពិភពាងកេឬក៏ាារសិកេាអំពីពិភពាងកនងុនេារមមណ៍និងផលវូចិតតរបស់យើង?

 គេូសរសេរសំណួរៅលើាារខៀនហើយបេប់សិសេសឱេយសរសេរចូលកនុងសៀវៅរបស់ពួកគេ។
 គេូបេប់សិសេសាពួកគេនឹងមើលសំណួរនេះមតងទៀតៅចុងបញចប់នេមេរៀន។
តើអនកាំងអស់គាានសំណួរអីវទៀតទេចំោះមេរៀនថងេនេះ?
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អនកាំងអស់គាានដើរមួយសនទុះធំ ហើយាបូបរបស់អនកាប់ផតើមានារមមណ៍ាធងន់ៅៗ។ៅាមផលូវានទឹក
ហើយវៅជុំវិញកជើងរបស់អនក។ អនកាំងអស់គាាចដឹងា ានទឹកៅជុំវិញជើងរបស់អនក ហើយក៏ានលេាប់
ទន់ៗៅជុំវិញមេមជើងរបស់អនកផងដេរ។ទឹកាន់តេខពស់ៗឡើងគឺវកំពុងតេកើនឡើងហើយឥឡូវនេះអនកាចដឹង
ាទឹកគឺកំពុងៅជុំវិញជងគង់របស់អនក...វចេះតេកើនឡើងតៅទៀតហើយពេលនេះអនកាចដឹងាវសថិតៅជុំវិញ
ាៅរបស់អនក...ក៏បុ៉នតេាំមួយភលេតទឹកក៏កំពុងតេសេកចុះមតងបនតិចៗ។ាទ/ាសឥឡូវនេះទឹកគឺៅជុំវិញកជើងរបស់
អនកមតងទៀតហើយ។ឥឡវូវកា៏នសេកអស់ហើយដេរហើយអនកកា៏ចដងឹាឥឡវូនេះផលវូគសឺិថតៅកេមជើងរបស់
អនកមតងទៀត។
 ភោមៗោះអនកក៏ានឮសូរផគរាន់ខេយល់ក៏ាន់តេតេាក់។ ខេយល់បក់ខលាំងឡើងៗ ហើយាបូបរបស់អនកក៏ាន់
តេធងន់ឡើងៗ  ។ ភលៀងក៏ាប់ផតើមាោក់ ហើយអនកានទទឹក។ ភលៀងាន់តេាោំង។ ចំណេកឯាបូបរបស់អនកក៏ទទឹក
ភលៀងផងដេរហើយវក៏ាន់តេធងន់ថេមទៀតហើយអនកៅតេតស៊ូៅមុខទៀត។អនកានគិតាវពិតាពិាកណស់
ដើមេបីមើលអីវដេលៅពីមុខរបស់អនកដូចនេះហើយអនកក៏ានាដេរបស់អនក។

 ភោមៗោះ អនកក៏ានប៉ះនឹងជញាំងខពស់មួយ។ តើអនកាចចេញពីជញាំងនេះៅផនេកាាងទៀតោយរបៀប
ណ? ពេលោះអនកានរកឃើញាារមួយ ហើយក៏ពេាយមបើកវ។ អនក ក៏ានដើរចូលមកាងកនុង ហើយឥឡូវ
នេះអនកសថិតៅកនុងសួនចេារមួយ។ តើអនកាច ឃើញអីវខលះៅកនុងសួនចេារ? តើវាសួនចេារដ៏ធំ ឬតូចមួយ? តើ
ានរុកខាតិកំពុងរីកលូតាស់ៅទីោះដេរឬទេ? តើានសតវបកេាបកេសីដេរឬទេ? តើអនកានានឮពួកវចេៀង
ដេរឬទេ?អនកាប់ផតើមដើរជុំវិញសួនចេារហើយធវើាររុករកមើលៅទីោះ។ចំោះភលៀងក៏ានឈប់ផងដេរហើយ
វក៏ានកំៅមតងទៀត។

 រំពេចោះអនកានបេទះនឹងរណាមួយៅកនុងដី។វារណាតូចមួយក៏បុ៉នតេវានទំហំធំលមមសមេប់អនកចូល
ៅាងកនុងវាន។អនកដឹងារណាោះនឹងាំអនកៅាន់កនលេងមួយដេលអនកចង់ៅ។បុ៉នតេពេលដេលអនកចូល
កនុងរណាោះអនកដឹងាាបូបអនកគឺធំាងរណាោះ។

 អនកក៏ានយករបស់របរាំងអស់ចេញពីកនុងាបូបរបស់អនកហើយអនកានកេលេកមើលរបស់ាំងោះ។អនក
តេូវជេើសរីសយករបស់តេមួយបុ៉ោោះដើមេបីយកៅាមួយអនកពេលចូលៅកនុងរណាោះ។យកវមកហើយទុក
ឱេយានតេឹមតេូវហើយាប់ផតើមចូលៅកនុងរណា។

 ានពន្ឮមួយៅាងមុខអនក។លូនៅមុខោយារតេអនកកំពុងៅកនុងរូង។អនកក៏ានៅដល់កនលេងដេល
ា ោលបំណងរបស់អនក ហើយឥឡូវនេះអនកានសិថតៅកនុងរូងវេទមនតរបស់ហនុាន។ បុ៉នតេតើអនកានអីវៅកនុង
ដេរបស់អនក? វារបស់ដេលអនកានយកចេញពីាបូបរបស់អនកដូចនេះអនកកេកឈរឡើងហើយយកវចេញមក
កេ។
 ឥឡូវនេះអនកាចបើកភនេករបស់អនកានហើយ!

 តើអនកានារមមណ៍ដូចមតេចដេរ?
 ឥឡូវនេះខញុំចង់ឱេយអនកាំងអស់គាដើរជុំវិញាាក់រៀនហើយធវើារចេករំលេកនូវអីវដេលអនកានៅកនុងដេរបស់
អនកាមួយនងឹសសិេសាងំអសគ់ា។បេប់សសិេសាងំអសគ់ាាវគាឺរបសអី់វហើយហេតអីុវានាអនកជេើសយករបស់
នេះមកាមួយ។

 បាាប់ពីសិសេសចេករំលេកគារួច។
     គេូឱេយសិសេសអងគុយៅាមកនលេងហើយបើកសៀវៅរបស់ពួកគេ។គេូឱេយសិសេសគូររូបភពដេលគេាន់មកា
មួយចូលកនុងសៀវៅរបស់ពួកគេរៀងៗខលួន។
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បញចប់មររៀន                                                                                                          ១៥  ាទី

      គេូសួរៈតើអនកានានាំលេបះមួយចំនួនដេលយើងានបេើកនុងសកមមភពទី១ដេរឬទេ?
        គេូឱេយសិសេសរកនឹកពីលេបះាំងោះហើយសរសេរវលើាារខៀន។
តើចមលើយរបស់លេបះនីមួយៗផអេកៅលើអីវ?ឧាហរណ៍៖ចូរមើលលេបះនេះ៖"តើអនកសបេាយរីកាយដេរទេ?
"តើចមលើយផអេកៅលើអីវ?វាសេ័យៅលើារមមណ៍របស់យើងាតើយើងានារមមណ៍ដូចមតេចៅពេល
ោះ។ោយឡេកចំោះលេបះនេះវិញ៖"កមេងបេុសគួរតេធវើារារផទះបនថេម"។លេបះនេះចមលើយរបស់វគឺាសេ័យ
ៅលើគំនិតរបស់យើងហើយគំនិតរបស់យើងាំងអស់ោះក៏ាសេ័យៅលើអីវដេលជឿាក់ផងដេរ។
តើយើងាំងអស់គាានារមមណ៍ដូចគាៅកនុងពេលតេមួយដេរឬទេ?
តើយើងាំងអស់គាានគំនិតដូចគាដេរឬទេ?

      គេូឱេយសិសេសាំងអស់ៅកនុងាាក់ពិភកេានូវសំណួរាងលើ។បាាប់មកធវើារពិនិតេយមើលលេបះនីមួយៗដេល
ចមលើយរបស់វាសេ័យៅលើគំនិត(មើលឯការសមេប់សិសេស)។ានលេបះាំងោះហើយសិសេសពិភកេាគាា
តើពួកគេយល់សេបឬមិនយល់សេប។ធវើារពិភកេាបេបនេះៅាល់លេបះនីមួយៗ។

 

គេូបេប់សិសេសអនកក៏ាចផោស់បតូរចិតតរបស់អនកានផងដេរអំពីលេបះនីមួយៗោយាសេ័យៅលើអីវដេលអនក
ានឮថងេនេះៅកនុងាាក់។

តើអនកាំងអស់គាានាំសំណួរដេលយើងានសរសេរៅកនុងសៀវៅរបស់យើងដេរឬទេបាាប់ពីសកមមភព
ទី១ៅថងេនេះ?
     តើាកេយាារអប់រំានអតថន័យដូចមតេចចំោះអនកាំងអស់គា? តើវនិយយអំពីារសិកេាភពពិតពីពិភព
ាងកេឬក៏ាារសិកេាអំពីពិភពាងកនុងនេារមមណ៍និងផលូវចិតតរបស់យើង"?

 អនកាំងអស់គាាចសរសេរចមលើយចូលកនុងសៀវៅរបស់អនកបេសិនបើអនកចង់ឬអនកគេន់តេគិតពីចមលើយៅ
នឹងសំណួរនេះពីរបីាទីក៏ាន។

       

        គេូសរសេរសំណួរាងកេមនេះៅលើាារខៀនហើយបេប់សិសេសឱេយចមលងចូលកនុងសៀវៅរបស់ពួកគេ៖
 a)តើអនករកឃើញសកមមភពនេះោយវិធីណ?តើវពិាកឬាយសេលួហើយហេតុអីវ?
 b)តើអនកាចនឹកឃើញនូវរបស់មួយចំនួនផេសេងទៀតដេលានៅកនុងាបូបរបស់អនកដេរឬទេ?
 c)ហេតុអីវានាអនកជេើសរីសរបស់ដេលអនកទើបតេគូរកនុងសៀវៅរបស់អនកមករកេាទុក?
 d)តើអនកានានរៀនអវីខលះាក់ទងនឹងខលួនរបស់អនកផាល់ពីសកមមភពនេះហើយដេលអនកមិនដេលាោប់ាន

គិតពីមុនមក?
      គេូផតល់ឱេយសិសេសនូវពេលវេាមួយចំនួនដើមេបីគិតនិងសរសេរនូវចមលើយរបស់ពួកគេហើយបាាប់មកឱេយពួកគេ
ចេករំលេកាមួយអនកពេមាំងមិតតរួមាាក់ាំងអស់គាវិញ។ បងកើតារពិភកេាមួយជុំវិញាររុករកពិភពាងកនុងខលួន
របស់សិសេសោយផអេកៅលើចមលើយរបស់ពួកគេ។ចូរបេកដាារពិភកេាតេូវានបញចូលគំនិតដេលានៅកនុង
កំណត់ហេតុរបស់គេូ។
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 ខលឹមសារសំខាន់   

ារធវើដំណើរដេលមនារណេាំ
    វានលកខណៈពិាកដើមេបីពិនិតេយមើលផនេកាងកនុងរបស់យើងបេសិនបើយើងមិនាោប់ានធវើពីមុន។
    ពួកយើងាំងអស់គាគឺានលកខណៈខុសៗគាាំងអស់ហើយអនកខលះាចឃើញាវានភពាយសេួល
កនុងារពិនិតេយមើលផនេកាងកនុងាងមនុសេសមួយចំនួន។
    ារឆលុះបញាំងនិងលទធភពកនុងារនិយយអំពីខលួនយើងគឺាជំាញមួយដេលយើងាចបងកើននិងសិកេាវាន។
    ពេាយមនិយយឱេយានចេាស់ៗាតើយើងានារមមណ៍ដូចមតេចក៏ាជំាញមួយដេលនឹងតេូវបងកើនកេមាង
ាមួយនឹងារអនុវតត។
    បើោះបីាយើងគិតាយើងមិនានរៀនអីវថមីអំពីខលួនយើងបាាប់ពីារឆលុះបញាំងក៏ោយក៏ជួនាលយើងនឹងដឹង
ៅពេលកេយានេះគឺារឿងមួយថមីសមេប់អនក។
    វាចាសកមមភពសបេាយរីកាយកនុងារសវេងយល់ពីខលួនយើងាានរណបេសិនយើងធវើវកនុងបរិាសមួយ
បេកបោយសុវតថិភពហើយយើងជឿទុកចិតតៅនឹងមនុសេសដេលយើងធវើារាមួយ។

ារឆលុះបញាំង
    ពួកយើងាំងអស់គាគឺខុសគាហើយក៏ានារមមណ៍និងគំនិតខុសៗគាផងដេរៅគេប់ពេលាំងអស់។
    គំនិតរបស់យើងាំងអស់គាាចតេូវានផោស់បតូរផងដេរោយាសេ័យៅលើអីវដេលយើងានរៀនអំពីខលួនយើង
និងរៀនពីគាៅវិញៅមក។
    ារអប់រំគឺមិនមេនតេឹមតេាារសិកេាអំពីារពិតនិងរូបាងដេលកើតចេញពីពិភពាងកេោះទេ។
    ារអប់រំក៏និយយអំពីារសិកេាពីពិភពាងកនុងរបស់យើងហើយក៏ាចពនេយល់ពីពិភពនេះោយានារជឿាក់
ផងដេរ។
    យើងគេន់តេាចធវើារចេករំលេកនូវពិភពាងកនងុរបស់យើងបេសិនបើយើងរៀនាាប់ដើមេបីបាាញពីខលួនយើង
ហើយក៏ដើមេបីោរពគំនិតរបស់អនកដទេផងដេរ។ាររកេាារសាាត់គឺាាររកេារឿងផាល់ខលនួាំងអស់ដេលាន
និយយៅកនងុកេមុគួរតេរកេាារនិយយោះកនងុកេមុដដេល។
  ាលដេលយើងាំងអស់គាកំពុងតេសបេាយរីកាយឬលេងលេបេងផេសេងៗគឺមិនមេនានន័យាយើងមិនរៀនោះ
ទេ។ារសិកេាគឺាវិធីផាល់ខលួនដេលយើងាចរៀនាមមធេាាយផេសេងៗគា។ាថ៌កំាំងគឺាារសវេងរកវិធីណ
មួយដេលាកសមបំផុតសមេប់យើង។

     គេូសួរៅាាក់ាំងមូលនិងជេើសរីសសិសេសសេី/បេុសដើមេបីចេករំលេកចមលើយរបស់ពួកគេាមួយគាមួយមិតត
រួមាាក់ាំងអស់បេសិនបើពួកគេានារមមណ៍រីកាយកនុងារធវើបេបោះ។

អរគុណសិសេសាំងអស់គាហើយខញុំទនទឹងរង់ាំជួបអនកាំងអស់កនុងពេលាប់ៗនេះៅកនុងមេរៀនកេយទៀត។
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ឯការសមេប់សិសេស-មេរៀនទី៥:ពិភពាងកនុងរបស់ខញុំ

 តើខញុំតូ្វឈរៅល្បះមួយា/តើខញុំតូ្វជ្ើសរើសល្បះាមួយ?
 .ថង្ន្ះាថង្មួយដ៏ស្ស់សអ្ត។ (ារមមណ៍)
 .ខញុំានារមមណ៍សប្ាយរើកាយៅថង្ន្ះ។ (ារមមណ៍)
 .ខញុំានារមមណ៍ងងួយដ្ក។ (ារមមណ៍)
 .ខញុំឃល្ន។  (ារមមណ៍)
 .កម្ងបុ្សគួរត្ធវើារារផទះបនថ្ម។ (គំនិត)
 .សកលវិទ្ាល័យ គឺសម្្ប់កម្ងបុ្សរៀន មិនម្នកម្ងស្ីទ្។ (គំនិត)
 .កិចចារផទះ គឺសំាន់ាងារល្ង។ (គំនិត)
 .ស្តីមិនាចាល្យាាយកមន្តីន្ប្ទ្សមួយានទ្។ (គំនិត)
 .ារអប់រំ គឺានសរៈសំាន់ចំោះកម្ងបុ្ស និងសី្។ (គំនិត)
 .ារអប់រំ គឺនិាយអំពីារសិក្ាារពិត និងពិភពាងក្្ ដ្លយើងកំពុងត្រស់ ៅ។ (គំនិត)
 .ារសកល្បង គឺាមធ្ាាយលអបំផុតមួយ  ដើម្បីធវើារសិក្ា។ (គំនិត)
 .ខញុំចូលចិតតល្ងល្ប្ងៅសារៀន។ (ារមមណ៍)
 .យើងពិតាមិនាចរៀនានច្ើនទ្ ពីល្ប្ងាំងអស់ោះ។ (គំនិត)
 .ឥឡូវន្ះអីវដ្លយើងកំពុងធវើតូ្វ គឺាល្ប្ងដ៏សប្ាយរើកាយមួយ។ (គំនិត)
 .ឥឡូវន្ះអីវដ្លយើងកំពុងធវើតូ្វ គឺាារសិក្ាមួយ។ (គំនិត) 

 តើខញុំតូ្វឈរៅល្បះមួយា
 .ាាថង្មួយដ៏ស្ស់សអ្ត។ (ារមមណ៍)
 .ខញុំានារមមណ៍សប្ាយរើកាយៅថង្ន្ះ។ (ារមមណ៍)
 .ខញុំានារមមណ៍ងងួយដ្ក។ (ារមមណ៍)
 .ខញុំឃល្ន។  (ារមមណ៍)
 .កម្ងបុ្សគួរត្ធវើារារផទះបនថ្ម។ (គំនិត)
 .សកលវិទ្ាល័យ គឺសម្្ប់កម្ងបុ្សរៀន មិនម្នកម្ងស្ីទ្។ (គំនិត)
 .កិចចារផទះ គឺសំាន់ាងារល្ង។ (គំនិត)
 .ស្តីមិនាចាល្យាាយកមន្តីន្ប្ទ្សមួយានទ្។ (គំនិត)
 .ារអប់រំ គឺានសរៈសំាន់ចំោះកម្ងបុ្ស និងសី្។ (គំនិត)
 .ារអប់រំ គឺនិាយអំពីារសិក្ាារពិត និងពិភពាងក្្ ដ្លយើងកំពុងត្រស់ ៅ។ (គំនិត)
 .ារសកល្បង គឺាមធ្ាាយលអបំផុតមួយ  ដើម្បីធវើារសិក្ា។ (គំនិត)
 .ខញុំចូលចិតតល្ងល្ប្ងៅសារៀន។ (ារមមណ៍)
 .យើងពិតាមិនាចរៀនានច្ើនទ្ ពីល្ប្ងាំងអស់ោះ។ (គំនិត)
 .ឥឡូវន្ះអីវដ្លយើងកំពុងធវើតូ្វ គឺាល្ប្ងដ៏សប្ាយរើកាយមួយ។ (គំនិត)
 .ឥឡូវន្ះអីវដ្លយើងកំពុងធវើតូ្វ គឺាារសិក្ាមួយ។ (គំនិត
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 ហវឺតឬក៏ដីស
 ាារខៀនពណ៌សឬពណ៌ខៅ
 ខៅដេសៀវៅកត់តេកេាសាតពណ៌ស(A4)
 កេាសផាំងធំសកុត
 ខៅដេពណ៌

 លទធផលរំពឹងទុក ៖ 
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសនឹងាច៖

-អភិវឌេឍចំណេះដឹងខលួនឯងលើបុគគលិកលកខណៈគំនិតនិងារមមណ៍ៅកនុងជីវិតរបស់ពួកគេ
-យល់ចេាស់ពីខលួនរបស់ពួកគេហើយចេករំលេកនូវរឿងាាវជីវិតរបស់ពួកគេោយាន់តេាន
ភពជឿាក។់

រំឭកមររៀនចាស់                                                                                               ២៥ ាទី
គេូសួរ"តើសិសេសាំងអស់ាចចេករំលេកនូវអីវដេលយើងានរៀនាលពីមេរៀនមុនានទេ?"

គេូឱេយសិសេសពីរបីាក់ានបេុសានសេីឡើងចេករំលេកនូវគំនិតរបស់ពួកគេាមួយនឹងមិតតរួមាាក់។

ចំណងជើងមររៀនទី ៦ៈ តើខញុំជានរណា?                                                          
សរចកតីផតើម           
ាលពីមេរៀនមុនយើងក៏ានសិកេាអំពីារៈសំាន់នេារពិនិតេយមើលផនេកាងកនុងរបស់យើងហើយក៏ានយល់
ដឹងផងដេរាារអប់រំ គឺមិនតេឹមតេាារសិកេាអំពីារពិត និង ារជឿាក់ៅពិភពាងកេោះទេ បុ៉នតេវរួម
បញចូលាំងារសវេងរកាតើយើងានរណ។ារពិតនិងារជឿាក់គឺគៅនបេោជន៍បេសិនបើយើងមិនដឹងពីវិធី
ដើមេបីយកវៅអនុវតតចំោះខលួនយើង និងអីវដេលយើងចង់ធវើាមួយនឹងជីវិតរបស់យើង! ក៏បុ៉នតេដើមេបីអនុវតតចំណេះ
ដឹងណមួយដេលជួយយើងឱេយានារអភិវឌេឍគឺយើងតេូវតេដឹងាខលួនយើងានរណសិន!
     គេូបេប់សិសេសថងេនេះយើងាំងអស់គានឹងបនតារធវើដំណើររុករកអំពីខលួនយើងហើយយើងក៏នឹងបនតសវេងរក
ព័ត៌ានបនថេមាតើយើងានរណ។

ម្រៀនទី ៦ៈ តើខញុំានរា?

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                          ៦០ ាទី

    សរសេរាកេយា"ខញុំានរណ?"ៅលើាារខៀន។

    គេសួូរៈតើនេះគឺាសំណួរាយសេលួដើមេបីឆលើយដេរឬទេ?
តើអនកគិតដូចមតេចដេរ?តើអនកានចមលើយចំោះសំណួរនេះដេរឬទេ?

    គេូឱេយសិសេសាំងអស់គាចេករំលេកគំនិតរបស់ពួកគេហើយលើកទឹក
ចិតតឱេយពួកគេរៀបាប់ពីខលួនគេាមវិធីរៀងៗខលួនដូចា៖ភេទគេួារ
អីវដេលគេចូលចិតតនិងអវីដេលគេមិនចូលចិតតធវើ។ល។

   គេូបេប់សិសេសាំងអស់ាសកមមភពបនតិចទៀតនេះគឺនឹងជួយពួកគេឱេយសវេងយល់អំពីខលនួពួកគេាមនុសេសបេភេទ
ណឱេយានសុីជមេ។ដើមេបីធវើសកមមភពនេះានអនកតេវូានពេលវេាគេប់គេន់ពេលវេាៅសងៀមាាត់និង
បរិយាសសុវតថិភពមួយ។យើងានបងកើតសកមមភពនេះៅកនុងាាក់រៀនរបស់យើង។
   គេូចេកឯការសមេប់សិសេស/ឯការបនថេម៥.១ដល់សិសេស(បេសិនបើោកគេូ/អនកគេូមិនាចចមលងកេាស
នេះានអនកាចចមលងខលឹមារាក់លើកេាសផាំងធំហើយាចឱេយសិសេសចមលងវចូលកនុងសៀរវៅរបស់ពួកគេ)។
ៅកនុងសកមមភពនេះអនកាំងអស់គាានសំណួរមួយចំនួនដេលតេូវឆលើយហើយក៏ានលេបះមួយចំនួនតេូវបំពេញ
ផងដេរ។ខញុំនឹងដើរជុំវិញអនកាំងអស់គាដើមេបីជួយបេសិនបើានអនកាំងអស់គនាានចមងល់។ពេាយមឆលើយសំណួរ
ោយោៅះតេង់ចំោះខលួនឯង។អនកមិនាំាច់សរសេរចមលើយចូលភោមៗោះទេ។វាន់តេលអបេសិនបើអនកាន
ានសំណួរ និងលេបះាំងអស់មុន ហើយគិតអំពីអីវដេលអនកចង់សរសេរ។ បាាប់មកាប់ផតើមសរសេរចមលើយចូល។
អនកាំងអស់គាមិនតេូវចេករំលេកចមលើយាំងរបស់ពួកគេាមួយនឹងអនកដទេោះទេ បេសិនបើអនកមិនចង់។ បុ៉នតេ
អវីដេលសំាន់ោះគឺអនកតេូវឆលើយចមលើយពិតអំពីខលួនរបស់អនកៅនឹងសំណួរាំងនេះ។(ទុកពេល២០ាទី)

   គេូសួរៈតើអនកាំងអស់គាានរៀនអីវខលះពីសកមមភពនេះ?តើវគួរឱេយាប់ារមមណ៍ឬសំាន់សមេប់អនកដេរឬ
ទេកនុងារសវេងយល់ពីខលួនឯង?ហេតុអីវ?
តើអនកានារមមណ៍ដូចមតេចៅពេលដេលបេប់រឿងរបស់ខលួនៅអនកដទេ?

តើអនកាំងអស់គាគិតាារចំណយពេលធវើារសវេងយល់ពីជីវិតារមមណ៍និងគំនិតរបស់ខលនួាចផតល់បេោជន៍
ដេរឬទេ?ហេតុអីវ?
តើារាាល់ខលួនឯងជួយដល់ចំណងទំាក់ទំនងរវងអនកនិងអនកដទេដូចមតេចខលះ?

    ចេកកេាសA4ចំនូនមួយសនលឹកនិងខៅដេពណ៌មួយឱេយសិសេស(គេូាចឱេយសិសេសបេើបេស់កេាសសៀវៅ
និងខៅដេផាល់ខលួនរបស់សិសេស)។
 

ៅលើកេាសមួយសនលកឹនេះគេចូង់ឱេយអនកាំងអស់គាគូររូបរបស់អនក។ចូរសេមើសេមេាអនកកំពុងតេមើលៅ
កញចក់។ តើអនកានឃើញអីវខលះ? ៅពេលអនកាំងអស់គាានបញចប់ារគូររូបភព ចូរគិតអំពីពេឹតតិារណ៍សំាន់ៗ
ចំនួន៣ៅកនងុជីវិតរបស់អនកដេលអនកានមទនភព។សរសេរចំណុចាំងនេះៅពីកេមរូបគំនូរដេលអនកានគូរ។
ៅពេលដេលសិសេសានបញចប់រួចាល់គេូបេមូលរូបភពគំនូររបស់ពួកគេ។ចូរបេប់ពួកគេាពួកគេនឹងតេូវមើល
រូបគំនូរនេះមតងទៀតៅចុងបញចប់នេមេរៀននេះហើយតេូវបេកដាអនកានធវើអវីមួយសមេប់ខលួនអនកផងដេរ!

តើអនកាំងអស់គាានសំណួរអីវចំោះមេរៀនថងេនេះដេរទេ?

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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បញចប់មររៀន                                                                                                        ១៥  ាទី

      គេូសួរៈតើអនកាំងអស់គាានចងាំតើយើងានធវើអីវៅពេលាប់ផតើមមេរៀនេះឬទេ?គឺយើងាំងអស់គា
ានគូររូបគំនូរអំពីខលនូរបស់យើងហើយសរសេរអំពីពេលវេាមួយដេលធវើឱេយយើងានមទនភពៅកនងុជីវិតរបស់
យើង។
    

       គេបូេប់សិសេសាំងអស់គាាឥឡូវនេះយើងនឹងចេករំលេកនូវចំណុចាំងអស់នេះ
ោយធវើារពេាយមាយាតើរូបមួយណតេូវនឹងមនុសេសាាក់ណ។ាចធវើារបាាញនូវរូបភពនីមួយៗ
មតងមួយៗឬក៏ពេយួររូបភពាំងអស់ោះហើយឱេយសិសេសាំងអស់ដើរជំុវិញនិងាយោយរួមបញចលូាំងរូបភពរបស់
អនកផងដេរ!

តើអនកានរៀនអីវខលះអំពីនរណាាក់ផេសេងទៀតកនុងាាក់ៅថងេនេះដេលអនកមិនានាាល់ពីមុនមក?

អរគុណអនកាំងអស់គាហើយខញុទំនទងឹរង់ាំជួបអនកាំងអស់កនងុមេរៀនកេយទៀត។

    

  គេឱូេយសិសេសងខេបនូវចំណុចសំាន់ៗដេលាក់ទង និងបនថេមនូវគំនិតដេលសិសេសមិនានលើកឡើងកនុងឯការ
បនថេម។ចេកឯការបនថេម"ារាាល់ខលួនឯង"ឬឱេយសិសេសចមលងចំណុចសំាន់ៗពីាារខៀន/កេាសផាំងធំបេសិន
បើមិនានឯការថតចមលង។

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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ខលឹមសារៈសំខាន់   

   មេរៀននេះគឺនិយយអំពីារមមណ៍ទូៅរបស់មនុសេសាំងសេីាំងបេុស។តួាទីរបស់គេូគឺតេូវជួយសិសេសាំងអស់
គាានឱាសបញចេញារមមណ៍ដេលកើតឡើងពីមួយថងេៅមួយថងេកនុងជីវិតរបស់ពួកគេ។

   ចងាំាៅកនុងមេរៀនមុនយើងាំងអស់គាានពិភកេាគាាមនុសេសខលះចូលចិតតហើយឃើញាានភពាយ
សេួលកនុងារបាាញពីារមមណ៍របស់ពួកគេបុ៉នតេអនកខលះានារពិាកកនុងារធវើបេបនេះ។ដូចនេះមនុសេសយើងាំងអស់
គាសុទធតេានលកខណៈពិសេសខុសៗគាហើយភពខុសគានេះវារឿងធមមា។ារពិតោះគឺាអីវដេលធវើឱេយាន
ារធវើារារាមួយនឹងគាឱេយាន់តេានារាប់ារមមណ៍!

   មើលតេឡប់ៅាន់វិន័យដេលយើងានបងកើតឡើងាលពីបីមេរៀនមុន។រំឭកសិសេសអំពីវិន័យាមូលាានតើវ
ានារៈសំាន់ដូចមតេចកនុងកំឡុងពេលសិកេាមេរៀននេះ។

   ចូរបេកដាអនកដើរតួាគំរូកនុងារោរពវិន័យាមូលាាននេះ។តេូវសុភពាបាយកចិតតទុកាក់បាាញារ
យល់ចិតតនិងារោរព។

   សំាន់បំផុតោះគឺបាាញារាប់ារមមណ៍។សួរសិសេសៅពេលដេលពួកគេកំពុងធវើារចេករំលេកនូវរឿងាាវ
របស់ខលួនពួកគេផាល់។

   ធវើារចងអុលបាាញាកនុងមេរៀននេះគឺមិនមេនដើមេបីបាាញាគេា"មនុសេសលអ"ោះទេ!ាារពិតណស់
យើងាំងអស់គាគឺសុទធតេចង់ាោយៅាមនុសេសលអហើយយើងក៏ារសវេងរកនូវារយល់សេបពីអនកដទេផងដេរ។ក៏
បុ៉នតេកនុងមេរៀននេះវិញគឺានបំណងឱេយសិសេសាំងអស់ានភពោៅះតេង់ចំោះខលួនឯងនូវអីវដេលគេគិតនិងាន
ារមមណ៍មិនមេនពេាយមនិយយដើមេបីបាាញាយើងាមនុសេសលអោះទេ។យើងក៏ានដឹងហើយផងដេរាយើង
ាំងអស់គាគឺសុទធតេាមនុសេសលអ។

   ារានារមមណ៍អវិជជានចំោះជីវិតដូចាខឹងាោចកេៀមកេំគឺារឿងធមមាៅកនុងជីវិតហើយារមមណ៍ាំង
អស់នេះគឺសុទធតេាារមមណ៍ធមមាដេលយើងាំងអស់គាាន។អីវដេលសំាន់ោះគឺារទទួលាាល់ារមមណ៍និង
កត់សាាល់ពីឥទធិពលនេារមមណ៍ាំងអស់ោះមកលើជីវិតនិងាកបេបកិរិយរបស់យើង។

   តួាទីរបស់គេូគឺតេូវឱេយសិសេសពិភកេាគាអំពីារមមណ៍អវិជជានៅកនុងបរិយាសមួយដេលានសុវតថិភព។មិន
តេូវឱេយសិសេសានារមមណ៍ាពួកគេកំពុងតេូវានសតីបោាសចំោះារគិតឬារដេលគេានារមមណ៍បេបោះទេ។

   គេូតេូវចេះបេើសបេស់សំណួរបេដេញដើមេបីជួយឱេយសិសេសាចបាាញារមមណ៍របស់ពួកគេ។ឧាហរណ៍ៈបេសិន
បើសិសេសាំងអស់ាំគានិយយ"ខញុំាោចខុសណស់"។ចូរសួរពួកគេា"តើារធវើខុសធវើឱេយបអូនានារមមណ៍ដូច
មតេច?"។បេើបេស់សំណួរាំងអស់ដើមេបីជីកសួរឱេយាន់តេសុីជមេចូលៅកនុងបញាាំងអស់ោះ។

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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 រយៈពេលបងេៀន ៖២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 ហវឺតឬក៏ដីស
 ាារខៀនពណ៌សឬពណ៌ខៅ
 ខៅដេសៀវៅកត់តេកេាសាតពណ៌ស(A4)
 កេាសផាំងធំសកុត

 លទធផលរំពឹងទុក ៖ 
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសនឹងាច៖

-ពណ៌ាអំពីលកខណៈសមេបតតិនិងចរិតលកខណៈផាល់ខលួនដេលពួកគេាាល់ៅកនុងខលួនរបស់ពួកគេផាល់។
-កំណត់លកខណៈសមេបតតិនិងចរិតលកខណៈដេលពួកគេចង់អភិវឌេឍៅកនុងខលួនរបស់ពួកគេផាល់។

រំឭកមររៀនចាស់                                                                                            ២៥ ាទី
     គេូសួរ'"តើអនកាចចេករំលេកនូវខលឹមារសំាន់ៗដេលអនកានរៀនាលពីមេរៀនមុនានទេ?"
សួរៅាាក់ាំងមូលនិងជេើសរីសសិសេសបេុសសេីពីរបីាក់ឡើងចេករំលេកនូវគំនិតរបស់ពួកគេាមួយនឹងមិតត
រួមាាក់។

ចំណងជើងមររៀនទី ៧ៈ ការផលាស់បតូរចរិតផទាល់ខលួន                                                         

 សរចកតីផតើម     
 គេូបេប់សិសេសាលពីមេរៀនមុនយើងក៏ានសិកេាអំពីារៈសំាន់នេារាាល់ខលួនឯង។យើងាំងអស់គា
ក៏ានរៀនពីារចេករំលេកពីបុគគលិកលកខណៈផាល់ខលួនារយល់ឃើញារគិតនិងារមមណ៍របស់យើងាមួយនឹង
អនកដទេ។ ពេលដេលយើងអនុវតតចេករំលេកាមួយអនកដទេាន់តេចេើន ដូចនេះភពាយសេួលក៏ាន់តេកើតាន
ឡើង ហើយអភិវឌេឍន៍ខលួនយើងាោយាមនុសេស ដេលានារទំាក់ទំនងាន់តេបេសើរកនងុសងគម។ ឆលងាមរយៈារ
ចេករំលេករបស់យើងាលពីមេរៀនមុនយើងាំងអស់គាក៏ានរៀននូវអីវថមីៗ មួយចំនួនទៀតអំពីមិតតរួមាាក់របស់យើង
និងអំពីខលួនខញុំគេូរបស់អនកផងដេរារធវើបេបនេះាចជួយយើងឱេយយល់ពីគាៅវិញៅមកាន់តេបេសើរ។

ម្រៀនទី ៧ៈ ារផាស់បដូរអតតចរិតផាល់ខលួន
 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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ៅថងេនេះយើងនឹងបនតធវើារកំណត់និងពិភកេាគាាតើយើងានរណហើយសវេងរកមធេាាយមួយដេលាច
ធវើឱេយយើងាោយៅាមនុសេសាាក់ដេលាន់តេលអាងខលួនយើង កនុងពេលបចចុបេបនន។ ចូរចងាំា ដើមេបីធវើារបងកើន
ចំណុចាំងនេះានយើងាំាច់តេវូធវើារចេករំលេកបទពិោធហើយដើមេបីធវើារចេករំលេកានយើងាំាច់តេូវ
ានភពជឿាក់រវងគាៅវិញៅមក។

       គេូរៀបចំសិសេសឱេយធវើារារាគូៗដើមេបីសមតេងតួោយានសិសេសាាក់ដើរតួាសាជិករបស់គេួារឬមិតត
សនិទធាាល ហើយចំណេកសិសេសាាក់ទៀត ាចដើរតួធវើាខលួនឯងផាល់។ ឧាហរណ៍៖ សូលីន ាចដើរតួាឪពុក
ហើយដេគូរបស់គេាាក់ទៀតឈៅះ សមេបតតិ ាចដើរតួធវើាខលួនឯងផាល់។ សូលីន តេូវនិយយពីារមមណ៍ និងារ
យល់ឃើញរបស់គេចំោះ"កូនបេុសគឺសមេបតតិ"។ ពួកគេាចនិយយានមួយបេបទៀត គឺគេនិយយពីខលួនរបស់គេ
ាមរយៈតួអងគឪពុក។សមេបតតាិាប់ហើយសួរសំណួរដើមេបីលើកទឹកចិតតគេឱេយនិយយបនថេមទៀតតើគេយល់ឃើញដូច
មតេចទៀតចំោះ"កូនបេសុរបស់គត់"។បាាប់ពីសិសេសពីរាក់ានបញចប់ារសមតេងពួកគេតេវូធវើារបតរូតួគាសមតេង
។ឥឡូវនេះសមេបតតិដើរតួាសាជិកាាក់របស់គេួារ។ឧាហរណ៍ាចាបងបេុសឬបងសេី។
បាាប់មកគត់តេូវតេនិយយអំពីខលួនរបស់គត់កនុងាមាបងបេុសឬបងសេី។បាាប់ពីសិសេសបញចប់ារសមតេងហើយ
គេូសួរសំណួរមួយចំនួនដូចាងកេម៖
តើារលេងលេបេងនេះអនកានារមមណ៍ដូចមតេចដេរ?តើអនកាំងអស់គាានសិកេាអីវខលះចំោះវិធីដេលមនុសេសដទេ
ធវើារវិនិចឆ័យមកលើខលួនអនក?តើាល់គំនិតាំងអស់របស់អនកដទេគឺសុទធតេតេឹមតេូវឬយាងណ?តើវានារពិាក
ដេរឬទេកនុងារវិនិចឆ័យមកលើខលួនយើង?តើវានារពិាកឬទេកនុងារមើលខលួនយើងាមរយៈកេវភនេករបស់អនក
ដទេ?
គេូជុំរុញារពិភកេាចំោះសំណួរាងលើាំងអស់នេះគេូាចបេើបេស់ព៌ត័ានពីកំណត់សាាល់សមេប់គេូ
ដើមេបីាជំនួយកនុងារដឹកាំារពិភកេាាមួយសិសេស។

តើអនកាំងអស់គាានសំណួរឬចមងល់អីវដេរឬទេាក់ទងនឹងមេរៀនថងេនេះ?

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                          ៦០  ាទី
    គេូសរសេរាកេយា"នរណដេលលអឥតខាះ?"ៅលើាារខៀន។
តើសិសេសាំងអស់យល់ឃើញដូចមតេចចំោះឃោនេះ?តើអនកានចមលើយសមេប់សំណួរនេះដេឬទេ?

   គេូបញាក់បេប់សិសេសាគៅននរណាាក់លអឥតខាះោះទេ!សូមេបីតេអនកគេូ/ោកគេូរបស់អនកាំងអស់គា!
យើងាំងអស់គាគឺសុទធតេានចំណុចដេលយើងចូលចិតតអំពីខលួនរបស់យើងនិងចំណុចដេលមិនចូលចិតតហើយចង់
ធវើារផោស់ឬធវើវឱេយបេសើរាងមុន។
គេូបេងចេកសិសេសៅាកេុមតូចៗដេលានគា៥ាក់។អនកាំងអស់គាតេូវតេគិតរឿងដេលអនកពេញចិតតចំោះ
ខលួនឯងចំនួនពីរហើយចេករំលេករឿងនេះាមួយនឹងកេុមរបស់អនក។ឧាហរណ៍ៈខញុំពេញចិតតចំោះ...
តើានអនកណាចផតល់ាឧាហរណ៍ានឬទេ?
   បាាប់មកឱេយសិសេសាាក់ៗគិតពីចំណុចដេលគេចង់ផោស់បតូរដូចាាក់ទងនឹងទាោប់ាកបេបកិរិយឬារមមណ៍
របស់គេចំនួនពីរ។ឧាហរណ៍ៈខញុំចង់ធវើារផោស់បតូរ...

តើានអនកណាចផតល់ាឧាហរណ៍ានឬទេ?
  គេូផតល់ពេលវេាឱេយសិសេសាំងអស់គិត និងពិភកេាគា។ បាាប់ពីគិតពីចមលើយរួច កំុឱេយសិសេសចេករំលេកនូវ
ចមលើយរបស់ពួកគេភោមៗ។                     

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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ឥឡូវអនកាំងអស់គាាាក់ៗតេូវតេធវើារជេើសរីសចំណុចមួយកនុងចំោមចំណុចាំងពីរដេលអនកចង់ធវើារ
ផោស់បតូរអំពីខលួនរបស់អនក។
      គេូឱេយសិសេសរៀបចំារូបតំណងដេលបាាញនូវចំណុចមួយដេលគេចង់ធវើារផោស់បតូរ។ឧាហរណ៍៖បេសិន
បើខញុំចង់ផោស់បតូររបៀបដេលខញុំខឹងាមួយនឹងបអូនបេុសរបស់ខញុំពេលោះខញុំាចរៀបចំសិសេសដទេទៀតបាាញពីភព
ភ័យាោចឬក៏កំពុងយំឱេយឈរៅទីាំងខឹង។ អនកដេលឈរោះតំណងបអូនបេុសរបស់ខញុំ។(នេះគឺហេតុា រណ៍កើត
ឡើងពិតបេកដរវងបអូនបេុសរបស់អនក)

       គេុឱេយសិសេសៅសងៀមមួយឬពីរាទី។បាាប់មកទៀតឱេយសិសេសរៀបចំរូបតំណងថមីដេលបាាញពីរបៀបដេលគេ
ចង់ផោស់បតូរ។ឧាហរណ៍៖រូបតំណងដេលៅសងៀមទីពីររបស់ខញុំាចាមនុសេសដេលានទឹកមុខញញឹមកំពុងតេ
លេងាមួយបអូន និងជួយគាៅវិញៅមក។ នេះគឺារបៀបដេលខញុំចង់ធវើារផោស់បតូរ ពីរបៀបដេលខញុំធវើារទំាក់
ទំនងាមួយនឹងបងបអូនរបស់ខញុំ។

    គេូសួរតេឡប់ៅសិសេសនូវសំណួរាងកេមដើមេបីបញាក់ាសិសេសយល់នូវអវីដេលតេូវធវើៈ
តើរូបតំណងចំនួនបុ៉ាៅនដេលអនកាំងអស់គានឹងតេូវបងកើត?
តើរូបតំណងទីមួយរបស់អនកនឹងតេូវធវើារបាាញអំពីអវី?(ាចាអីវមួយអំពីខលួនខញុំដេលខញុំចង់ផោស់បតូរ)
តើរូបតំណងទីពីររបស់អនកនឹងតេូវធវើារបាាញអំពីអវី?(តើខញុំាចផោស់បតូរានោយរបៀបណ?)
បាាប់ពីរយៈពេល២០ឬ៣០ាទីគេូបញេឈប់សកមមភពកេុមសិន។គេូឱេយអនកសម័គេចិតតឱេយឡើងបាាញរូបតំណង
ាំងពីររបស់ពួកគេៅាន់មិតតរួមាាក់ាំងអស់។ជមេុញារជជេកពិភកេាជំុវិញរូបតំណងដេលសិសេសានបាាញ
ហើយលើកទឹកចិតតដល់សិសេសដទេៗទៀតកនុងារសួរសំណួរផងដេរ។គេូាចសវេងរកគំនិតសំាន់ៗបនថេមកនុងសេចកតី
ណេាំរបស់គេូ។

   គេូធវើសេចកតីសននិាានលើសកមមភព ោយឱេយសិសេសាំងអស់គាធវើារូបតំណងខលួនពួកគេផាល់ ពីអវីដេលគេ
ពេញចិតតចំោះខលួនគេ។អនកគេូ/ោកគេូក៏ាចចូលរួមានផងដេរ។

       គេូឱេយសិសេសាំងអស់ទះដេអបអរារទ។យើងាំងអស់គាគឺមិនមេនសុទធតលអេឥតខាះោះទេបុ៉នតេយើងៅ
ានអីវៗាចេើនទៀតដេលយើងពេញចិតតចំោះខលួនយើង!

បញចប់មររៀន                                                                                                            ១៥  ាទី

    គេូបេប់សិសេសាំងអស់ឱេយសរសេរសំណួរាងកេមចូលកនុងសៀវៅរបស់ពួកគេ។
តើខញុំាចបតូរខលួនរបស់ខញុំៅានរណានឬទេ?តើអនកគិតាអនកាចផោស់បតូរខលួនអនកៅានរណផេសេងទៀត
ានដេរឬទេ?តើនរណដេលាមនុសេសលអបំផុតដេលកំណត់ាអនកគួរឬមិនគួរផោស់បតូរខលួនរបស់អនក?

    គេូបេប់សិសេសាៈ
យើងាំងអស់គាបេហេលាមិនាចធវើារផោស់បតូរខលួនយើងាំងសេុងៅានរណផេសេងានទេក៏បុ៉នតេវគឺ
សំាន់សមេប់យើងដេលតេូវចងាំាយើងក៏ាចធវើារផោស់បតូររបៀបដេលយើងធវើអីវមួយហើយនឹងរបៀបដេល
យើងបញចេញាកបេបកិរិយចំោះអនកដទេ។វក៏សំាន់ផងដេរដេលតេូវចងាំាអីវៗាំងអស់ដេលយើងចូលចិតត
អំពីខលួនរបស់យើងហើយនិងអីវដេលយើងសបេាយចិតតដូចនេះយើងមិនចង់ធវើារផោស់បតូរចំណុចនេះអំពីខលួនរបស់យើង
ានទេ!ខលួនរបស់អនកផាល់គឺាមនុសេសដេលលអបំផុតដើមេបីធវើារកំណត់នូវអីវដេលនិយយអំពីខលួនរបស់អនកដេលអនក
ចង់ធវើារផោស់បតូរនិងអីវដេលអនកចូលចិតតអំពីខលួនរបស់អនក។

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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 តើអនកាំងអស់គាាចចងាំានទេនូវវិន័យាមូលាាន ដេលយើងានបងកើតរួមគាៅកនុងមេរៀនទី២? តើ
អនកាចគិតនូវអីវ ដេលអនកានធវើៅថងេនេះអំឡុងពេលរៀនមេរៀននេះ ដេលអនកចង់ធវើឱេយខុសបលេក ោយាសេយ័
ៅលើវិន័យមូលាានាំងអស់នេះ?
គិតអំពីសំណួរដេលអនកានសរសេរចូលកនុងសៀវៅរបស់អនកហើយក៏គិតអំពីអីវដេលយើងទើបតេានពិភកេា
គានិងអំពីវិន័យមូលាាន។បាាប់មកឆលើយនូវសំណួរាំងនេះ។

    គេូផតល់ពេលវេា៥ាទីកនុងារឆលើយនូវសំណួរនេះ។បាាប់ពីសិសេសឆលើយរួចគេូៅសិសេសសម័គេចិតតបេុស/សេី
ពីរបីាក់ឡើងចេករំលេកចមលើយៅមិតតរួមាាក់ាំងអស់។

អរគុណអនកាំងអស់គាហើយខញុំទនទឹងរង់ាំជួបអនកាំងអស់គាកនុងពេលាប់ៗនេះៅកនុងមេរៀនកេយ។

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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ខលឹមសារសំខាន់/សងខរប   

តើខញុំគិតា ខញុំានរា?
 សកមមភពនេះាចតេវូានឆលើយតបោយារតេសិសេសាំងអស់គាកំពុងតេវូានសនើសំុឱេយធវើារបាាញពីខលនួ
របស់់ពួកគេាមរយៈខេសេភនេករបស់អនកដទេ។បើោះបីាវជួយពួកគេឱេយគិតអំពីវិធីដេលអនកដទេមើលៅាន់ពួក
គេក៏ោយ តេវានឆលុះបញាំងនូវអីវ ដេលានកើតានៅកនុងជីវិតបេាំថងេរបស់ពួកគេ។ គេូតេូវាាប់ោយយកចិតត
ទុកាក់ហើយមិនតេូវឆលើយតបបេបអវិជជានមកាន់សិសេសោះទេបើោះបីាអនកានារភាក់ផអើលចំោះអវដីេលអនក
ានឮក៏ោយ។ ចូរកំុនិយយាត់ឬក៏ធវើាររិះគន់ ធវើាអនកាាប់ដល់លអរហូតដល់សិសេសានបញចប់នូវារបាាញ
របស់ពួកគេ។

 សិសេសាំងអស់គាបេហេលបាាញាសកមមភពនេះពិាកកនុងារធវើក៏បុ៉នតេារឿយៗវានភពាយសេួល
កនុងារនិយយអំពីខលួនរបស់អនកៅពេលអនកកំពុងតេសមតេងតួខុសៗគា។ គេូជំរុរុញលើកទឹកចិតតសិសេសឱេយានភព
ោៅះតេង់និងបើកទូាយឱេយានចេើនាមដេលាចធវើៅានៅពេលធវើារពណ៌ាអំពីខលួនរបស់ពួកគេ។

 ជួនាលយើងានារមមណ៍ឬគិតាមនុសេសមួយចំនួនកំពុងតេធវើារវិនិចឆ័យមកលើយើងបុ៉នតេតេូវាំាមិនមេន
គេប់ារគិតរបស់យើងសុទធតេតេូវដូចគេគិតោះទេ។យើងគិតាមនុសេសទូៅមើលមកយើងៅកនុងផលូវវិជជានឬអវិជជ
ានហើយយើងៅតេមិនពេញចិតតោយារយើងយល់ចេឡំពីវ។ ជួនាលយើងក៏គិតផងដេរាទសេសនៈរបស់
យើងមួយនេះគឺតេឹមតេូវបើោះបីាយើងមិនចូលចិតតអីវដេលយើងានឃើញក៏ោយ!ដូចនេះវពិាកធវើារវិនិចឆ័យ
ខលួនរបស់យើង សូមេបីតេពេលដេលយើងសមតេងតួខុសៗគា តេោះាយាងណក៏វានបេោជន៍កនុងារធវើដូចាះ
ពេះោយារតេវជួយយើងឱេយសវេងយល់ពីខលួនយើងាានរណ។

 ខញុំចង់ផាស់បតូរ អំពីខលួនរបស់ខញុំ
       គេូរំឭកសិសេសានិចចា"គៅននរណាាក់ដេលលអឥតខាះោះទេ"។យើងាំងអស់គាគឺសុទធតេានទាោប់ឬ
ារមមណ៍មួយចំនួនដេលយើងចង់ធវើារផោស់បតរូ។ ារចមេើនវ័យ បេកបោយភពសបេាយរីកាយ គឺាសេយ័យាង
ចេើនៅលើសមតថភពរបស់យើងកនងុារវិនិចឆយ័ខលនួឯង។យើងាំងអស់គាគឺសុទធតេានចំណុចដេលយើងពេញចិតត
ចំោះខលួនឯងនិងចំណុចដេលយើងមិនពេញចិតតចង់ផោស់បតូរឬចង់ឱេយាន់តេបេសើរឡើងអំពីខលួនរបស់យើងផាល់។

 ាារសំាន់ណស់សមេប់យើងដើមេបីថយកេយមួយជំាននិងកេឡេកមកមើលខលួនរបស់យើង។វិធីនេះ
ជួយឱេយយើងាចសវេងរកអវីាក់ទងនឹងខលួនរបស់យើង ដេលយើងចង់ធវើារផោស់បតូរ។ អវីាំងអស់នេះាចាចំណុច
ដេលធវើឱេយយើងមិនសបេាយចិតតឬក៏កេៀមកេំចំោះអីវមួយឬក៏ធវើឱេយមនុសេសដទេទៀតមិនសបេាយរីកាយឬកេៀម
កេំ។

 វានារៈសំាន់ណស់កនុងារទទួលាាលចំណុចដេលយើងចូលចិតតអំពីខលួនរបស់យើងហើយនិងចំណុច
ដេលយើងមិនពេញចិតត។ារធវើបេបនេះគឺាផនេកដ៏ធំមួយាខញុំានរណ។

 វាន់តេលអបេសើរថេមទៀតបេសិនបើគេចូូលរួមគេប់សកមមភព/លំាត់ាមដេលាចធវើៅាន។ឧទហរណ៍ៈ
ោកគេូ/អនកគេូ ចូលរួមចេករំលេកាមួយនឹងសិសេសកនុងាាក់ាំងអស់ នូវចំណុចដេលអនកចង់ាាបាខលួនឱេយាន់តេ
បេសើរ។ឧ.គេូចូលចិតតអនកោរពពេលវេាឬគេូចូលចិតត/ចង់ញុំរបស់ដេលានាតិផអេមតិច។

      ាន់តេបេសើរាងនេះៅចុងបញចប់នេមេរៀននេះគេូគួរតេផតល់រូបភពាវិជជានសមេប់សិសេសដូចា៖ចំោះ
ារនិយយអំពីចំណុចដេលវិជជានឱេយសិសេសសមតេងពីអវីដេលគេានមទភពចំោះខលួនគេ។

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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រំឭកមររៀនចាស់                                                                                            ២៥ ាទី
     គេូសួរៈ"តើអនកាចចេករំលេកដេលអនកានរៀនាលពីមេរៀនមុនានទេ?"
     គេូឱេយសិសេសពីរបីាក់ធវើារចេករំលេកនូវគំនិតសំាន់ៗាលពីមេរៀនមុនដល់មិតតរួមាាក់។

ចំណងជើងមររៀនទី ៨ៈ ការបងហាញអារមមណ៍                                                 
សរចកតីផតើម           
     គេូបេប់សិសេសាលពីមេរៀនមុនយើងានចេករំលេកនិងពិភកេាគាអំពីារមមណ៍និងគំនិតរបស់គាៅវិញៅ
មក។យើងក៏ានរៀនផងដេរាាមរយៈារចេករំលេការគតិនងិារមមណា៍ងំនេះធវើឱេយទាំកទ់នំងរបសយ់ើងាន់
តេរឹងាំនិងារជឿាក់។យើងានសិកេាបនថេមទៀតាារាាប់ដេលានបេសិទធភពគឺាារាាប់ោយានារ
លើកទឹកចិតតអនកដទេឱេយចេករំលេកអីវមួយ ហើយវមិនមេនាារវិនិចឆ័យ ឬបេើបេស់ព៌ត័ានាំងោះដើមេបីធវើឱេយគេ
ឈឺាប់ខូចាតោះទេ។ថងេនេះយើងនឹងបនតសវេងយល់ារមមណ៍ពិាកៗមួយចំនួនដេលាោប់ជួបបេទះហើយដេល
ធវើឱេយយើងានារមមណ៍មិនលអ។

     គេូចេកសិសេសាកេុមដេលកេុមនីមួយៗានគា៥ៅ៦ាក់។គេូចេកបណណចំនួនមួយសនលឹកដល់សិសេសដេល

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 ហវឺតឬក៏ដីស
 ាារខៀនពណ៌សឬពណ៌ខៅ
 ខៅដេសៀវៅកត់តេកេាសាតពណ៌ស(A4)
 កេាសផាំងធំសកុត

 លទធផលរំពឹងទុកៈ  
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសនឹងាច៖

-សវេងយល់ពីារមមណ៍ពិាកមួយចំនួនដេលខលួនាោប់ជួបបេទះ
-កំណត់សកមមភពវិជជានដេលាចជួយខលួនកនុងារោះសេយារមមណ៍ពិាកៗាំងោះ។

ម្រៀនទី ៨ៈ ារបងាញារមមណ៍

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                    ៦០  ាទី

 គេសួូរៈតើារមមណ៍ាំង៣ដេលយើងានពិភកេាៅកនងុចំណុចដំបូងានអីវខលះ?(ខឹងភ័យាោចនិងកេៀមកេ)ំ
 

 គេូៈសរសេរារមមណ៍ាំងអស់នេះៅផនេកាងលើនេកេាសផាំងធំោយបេងចេកា៣ជួរ។ារមមណ៍មួយ
សិថតៅកនុងជួរនីមួយៗ។

 គេូសួរៈតើាននរណខលះាោប់ានារមមណ៍បេបនេះៅកនុងជីវិតរស់ៅរបស់ខលួនដេរឬទេ?តើាននរណចង់
ានារមមណ៍ាំងនេះដេឬទេ?
 គេូពនេយល់សិសេសាំងអស់ាារមមណ៍ាំងនេះាាររំជួលចិតតពិាកចិតតរបស់យើងហើយយើងមុខាមិនចង់
ានារមមណ៍បេបនេះឡើយ បុ៉នតេោះាយាងណារមមណ៍ាំងនេះាារមមណ៍ធមមាដេលមនុសេសគេប់គាានវ
ាផនេកមួយនេជីវិតរបស់យើង ហើយយើងាំាច់តេូវយល់ពីារមមណ៍ាំងនេះ។ យើងនឹងាំគាពិភកេាពីារមមណ៍
ាំងអស់នេះមតងមួយៗក៏បុ៉នតេដំបូងចូរាប់ផតើមាកេុមាមួយនឹងារមមណ៍ខឹងាមុនសិន។

  គេូសួរៈតើានាានភពអីវខលះ ដេលបងកឱេយមនុសេសានារមមណ៍ខឹង? តើអនកណខលះាចផតល់ាឧាហរណ៍
ាន? (ឱេយសិសេសផតល់មូលហេតុផេសេងៗគាមួយចំនួន ដេលបងកឱេយានារមមណ៍ខឹង ដូចាដេលាចកើតចេញពីផទះ
ឬក៏ាានភពណមួយាមួយនឹងមិតតភកតិឬក៏ៅឯាារៀន"ៅពេលគេូសតីបោាសឱេយខញុំៅមុខនរណាាក់ធើវឱេយ
ខញុំានារមមណ៍មិនលអ"។)

      គេសួូរៈតើៅពេលដេលមនុសេសខឹងពួកគេជេើសរីសធវើអវខីលះ?តើពួកគេាចានាកបេបកិរិយដូចមតេចខលះ?
(បេប់សិសេសា៖អនកគេូ/ោកគេូក៏ចង់ដឹងគំនិតពីអនកាំងអស់គា។)
ពេលដេលសិសេសាំងអស់គាកំពុងតេចេករំលេកគំនិតរបស់ពួកគេគេូសរសេរចមលើយាំងោះាក់ាងកេមជួរ
នេាកេយខឹងដេលានៅលើកេាសផាំងធំ។(ចមលើយាចានដូចា៖សេកាោំងៗាក់គេ,ដើរចេញៅឱេយាាយ
ឬក៏ៅកនលេងណមួយសងប់ាាត់និងពេាយមសមេួលារមមណ៍, ជជេកាមួយមិតតភកតរិបស់អនក, សងកត់ារមមណ៍ឱេយ
សងប់ ហើយពេាយមបំភលេចចលនូវអវីដេលានកើតឡើង, ពិភកេាាមួយអនកដេលានធវើឱេយខលួនខឹង ាមសមេួល
ដើមេបីសវេងយល់ពីាានារណ៍។ល។)

សរសេរាកេសបាាញពីារមមណ៍ដូចា៖ ខឹង ភ័យាោច និងកេៀមកេំ...។ ាចានកេុមចេើន ពិភកេាាកេយដូចគា។
បេប់សិសេសាំងអស់កុំឱេយបាាញបណណនេះៅាន់កេុមដទេ។

 គេូឱេយសិសេសកេុមនីមួយៗបងកើតរូបតំណងមួយដេលតំណងឱេយារមមណ៍ដេលានៅលើបណណ។ៅពេល
ដេលគេូទះដេ២ដងគេូឱេយកេុមនីមួយៗសមតេងរូបតំណងាំងោះហើយតេូវៅឱេយសងៀម។

 គេូទុកពេលឱេយសិសេស១០ាទីកនុងាររៀបសមតេងរូបតំណងរបស់ពួកគេ។បាាប់ពីសិសេសរៀបចំរួចគេូទះដេ
២ដង។បាាប់មកឱេយសមតេងារមមណ៍ដេលានៅលើបណណរបស់ខលួនមតងមួយកេុមៗហើយកេុមដទេទៀតធវើាអនក
សងកេតហើយាយាតើរូបតំណងោះតំណងឱេយារមមណ៍ដូចមតេច។
        បនតធវើដូចនេះរហូតដល់កេុមនីមួយៗានឱាសដើមេបីបាាញរូបតំណងរបស់ពួកគេហើយឱេយសិសេសដទេទៀត
ទសេសន៍ាយ។ចូរទះដេសមេប់កេុមនីមួយៗ។

 គេូសួរៈតើអនកាំងអស់គាានសំណួរអីវទេចំោះមេរៀនៅថងេនេះ?

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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  គេូសួរៈតើានផលវិាកចេញពីារបេពេឹតតនេះដេរឬទេ? អវីខលះ?(សំៅៅលើបញជីដេលានៅកនុងកេា
ផាំងធំ)
 តើយើងាចបេងចេការបេពេឹតតៅលើបញជីរបស់យើងានដេរឬទេ? ឧាហរណ៍៖ តើសកមមភពណមួយ
ដេលជួយយើងឱេយានារមមណ៍ាន់តេលអហើយសកមមភពោះមិនធវើឱេយខលួនឯងនិងអនកដទេឈឺាប់?
 ពេលដេលសិសេសាំងអស់ កំពុងកំណត់សកមមភពដេលមិនប៉ះាល់ដល់ដល់ខលួនឯង និងអនកដទេៅលើ
កេាសផាំងធំគេូគូសរងវង់ជុំវិញសកមមភពោះ។(បេសិនបើសិសេសជេើសរីស"ារសងកត់ារមមណ៍ឬបំភលេចចល"
ាសកមមភពមួយដេលមិនប៉ះាលដល់ខលួនឯងនិងអនកដទេចូរពនេយល់សិសេសា ៅពេលដេលយើងចេនចល ា
រមមណ៍ឬអវីមួយចលោះមិនមេនានន័យាយើងានោះសេយាមួយវរួចហើយោះទេ។ារមមណ៍នឹងកើត
ឡើងមតងទៀតៅពេលកេយពេះមិនាន់ានដំោះសេយចំោះាានភពោះៅឡើយ។)

  គេូសួរៈ តើយើងាចៅសកមមភពដេលយើងាចធវើាន ហើយមិនប៉ះាល់ដល់ខលួនឯងនិងអនកដទេាា
សកមមភពយាងដូចម៉េតច?(ាសកមមភពវិជជាន)

  គេូសរសេរាកេយា សកមមភពវិជជានៅលើាារខៀន ហើយនិងាកេយោោកមួយទៀត  "កុំឆលើយតបកនុង
លកខណៈសងសឹក"។
 គេូសរសេរសំណួរាងកេមៅលើាារខៀនៈ
ក)តើាានារណ៍អីវដេលបណាលឱេយប៉ះាល់ដល់ារមមណ៍ដេលអនកកំពុងតេផាតៅលើ?
ខ)តើបេភេទសកមមភពអីវខលះដេលមនុសេសធវើៅពេលដេលពួកគេានារមមណ៍ដូចាះ?
គ)តើសកមមភពាំងអស់នេះមួយណដេលាសកមមភពវិជជាន?គូសរងវង់ជុំវិញសកមមភពោះ។

     គេូបេកចេកសិសេសកនុងាាក់ាពីរកេុមតូចៗ។ ាក់កណាលនេកេុមតូចនេះនឹងឆលើយសំណួរអំពី ភពភ័យាោច
ហើយាក់កណាលផេសេងទៀតពិភកេាអំពីារមមណ៍កេៀមកេំ។គេូពនេយល់ាពួកគេាំាច់តេូវធវើបទបាាញអីវដេល
ពួកគេានពិភកេា។គេូតេួតពិនិតេយារយល់ដឹងអំពីកិចចារនេះ។

  គេូផតល់កេាសផាំងធំ  ដេលាសាារៈសមេប់សិសេស និងហវឺត បិ៊ក ហើយបេប់កេុមាំងអស់ឱេយាប់ផតើម
ឆលើយសំណួរាំងអស់ោះ។
 បាាប់ពីពួកគេានបញចប់ គេូឱេយតំណងកេុមធវើបទបាាញអំពីារមមណ៍ភ័យាោច ឬកេៀមកេំ។ បេសិនបើកេុម
ដទេទៀតានគំនិតដេលតេូវបនថេមពួកគេាចបនថេមាន។

    គេូបញចប់សកមមភពោយសងខេបចំណុចសំាន់ៗដេលគេូនឹងមើលៅកនុងសេចកតីែណាំសមេប់គេូ។

បញចប់មររៀន                                                                                                                  ១៥  ាទី

  គេូឱេយសិសេសាំងអស់អងគុយកនុងរងវង់ាមួយគា។ ៅថងេនេះយើងាំងអស់គាក៏ានសិកេាអំពីសកមម
ភពវិជជានហើយយើងនឹងបញវប់ាមួយនឹងសកមមភពវិជជានផងដេរ។
 គេូសរសេរលេបះាងកេមៅលើាារខៀន៖
១)បេសិនបើខញុំខឹង...ខញុំ...
២)បេសិនបើខញុំានារមមណ៍ភ័យាោច...ខញុំ...
៣)បេសិនបើខញុំកេៀមកេំ...ខញុំ...

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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យើងនឹងជួយគាឱេយានារាក់ទងៅនឹងារមមណ៍ដេលពិាកាំងអស់នេះក៏បុ៉នតេគេន់តេាារមមណ៍ធមមាកនុង
មធេាាយវិជជានមួយ។

  ជេើសរីសសិសេស ដើមេបីាប់ផតើមអនុវតតសកមមភព។ គេនិូយយលេបះទីមួយឱេយានឮៗហើយឱេយឈប់ៅពេល
ដេលនិយយាកេយាខឹងរួច។ បាាប់មក បនតលេបះាមួយនឹងាកេយា "គួរតេ" ហើយបាាប់មកបំពេញលេបះោះា
មួយនឹងសកមមភពវិជជាន។ ហើយបាាប់មកគេាូប់ផតើមាមួយលេបះថមមួីយបាាប់ទៀត ហើយសិសេសដេលៅជិត
បំពេញលេបះោះាមួយនឹងសកមមភពវិជជាន។សិសេសាំងអសត់េូវជៀសវងារនិយយាន់គាៅនឹងអីវដេលសសិេស
ដទេាននិយយរួចដូចនេះបំណិនាាប់គឺពិតាសំាន់ណស់!
កុារទី១៖បេសិនបើខញុំខឹង...
កុារទី២៖អនកគួរតេគិតអំពីមូលហេតុដេលធវើឱេយអនកានារមមណ៍ដូចាះ។បេសិនបើខញុំភ័យាោច...
កុារទី៣៖អនកគួរតេនិយយៅាន់នរណាាក់អំពីភពភ័យាោចរបស់អនក។បេសិនបើខញុំកេៀមកេំ...
កុារទី៤៖អនកគួរតេគិតអំពីរឿងដេលសបេាយៗៅកនុងជីវិតរបស់អនក។បេសិនបើខញុំខឹង...
កុារទី៥៖អនកគួរតេ...
  ហើយបនតបេបនេះរហូតដល់គេូតេឡប់ៅាន់កុារទី១ ដេលាអនកានាប់ផតើម ហើយក៏ាអនកដេលឥឡូវនេះ
គួរតបំពេញលេបះ។

អរគុណអនកាំងអស់គាហើយខញុទំនទងឹរង់ាំជួបអនកាំងអស់ៅកនងុពេលាប់ៗនេះៅមេរៀនបាាប់។

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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ខល ឹមសារសំខាន់  

        ោ លបំណងនេមេរៀននេះ គឺដើមេបីជួយមនុសេសវ័យកមេងឱេយា នា ររីកចមេើន និង ា នទំា ក់ទំនងា មួយនឹង
ា រមមណ៍ា មវិធីដេលោ រពេញៅ ោ យា ររីកចមេើន។

 មនុសេសវ័យកមេងា ំងអស់តេូវដឹងា ា រា នា រមមណ៍ពិា កអវិជជា នដូចា ា រមមណ៍ភ័យាោចខឹងឬកេៀមកេំគឺ
ា រឿងធមមា កនុងជីវិតរស់ៅ របស់មនុសេស។

  ា រមមណ៍របស់យើង គឺា នឥទធិពលយាងាោំងមកលើជីវិតរបស់យើង ដូចា ៅ លើា រសមេចចិតត និងរបៀប
ពីា របេពេឹតតរបស់យើង។ ា រាាល់អំពីា រមមណ៍របស់យើង និងា រនិយ យចេញពីា រមមណ៍ា ំងោ ះា ន គឺវជួយឱេយ
យើងសមេចចិតតា នា ន់តេលអបេសើរ ហើយធវើអីវមួយបេកបោ យគិតពិា រណ ។ បេសិនបើយើងបេប់មនុសេសវ័យ
កមេងា  ពួកគេមិនគួរបាាញា រមមណ៍របស់ពួកគេ ឬក៏សមតេង ា រមមណ៍  ោ ះពួកគេនឹង មិនា នឱា ស ដើមេបី បងកើន
និងរីកចមេើនឡើងហើយនឹងរៀនគេប់គេងា រមមណ៍របស់ពួកគេៅ កនុងមធេាា យវិជជា នមួយា នឡើយ។

 ា ា រតេឹមតេូវដេលយើងា នា រមមណ៍ខឹងក៏បុ៉នតេវមិនតេឹមតេូវ
ោ ះទេកនុងា រយក កំហឹងា ងំោ ះមកបញចេញ លើអនកដទេ ឬក៏ធវើឱេយ
អនកដទេា នា រឈឺា ប់។ វា រឿងធមមា  កនងុា រា នា រមមណ៍កេៀម
កេំ បុ៉នតេកំុឱេយភ ពកេៀមកេាំ ងំនេះ ា អំនកឱេយបេពេឹតតសកមមភ ពបំផោញ
ខលួនឯងនិងអនកដទេ។

 វា នា រៈសំា ន់ណ ស់កនុងា រទទួលាាល់ា តើយើងកំពុង
ា នា រមមណ៍យាងដូចម៉េច និយ យវចេញ ហើយរកវិធីកនុងា រោ ះ
សេយា មួយនឹងា រមមណ៍ា ំងោ ះ។

  វា ន់តេលអថេមទៀតបេសិនបើគេូា ចពិភ កេាមេរៀននេះា មួយនឹងគេូដទេទៀតមុនពេលបងេៀនដល់សិសេស
។ោ កគេូ/អនកគេូក៏ា ចា កលេបងមេរៀននេះា មួយនឹងមិតតរួមា រា រមុនអនុវតតបងេៀនា មួយនឹងសិសេសា ំឱេយោ ក
គេូ/អនកគេូា នា រមមណ៍ា ន់តេា នភ ពជឿា ក់លើា រពិភ កេាចំោ ះបញាា ំងអស់នេះ។ា ងនេះៅ ទៀតជួយឱេយអនក
ា នឆលងា ត់នូវដំណើរា រសិកេាដូចគាៅ នឹងសិសេសរបស់អនក។

  ចំណុចសំា ន់កនុងមេរៀននេះ គឺា សិសេសគេប់គាតេូវទទួលាាល់នូវា រមមណ៍ពិា កឬអវិជជា នរបស់ខលួនហើយ
តេូវោ ះសេយា មួយនឹងា រមមណ៍អវិជជា នឬពិា កៗា ងំោ ះៅ ពេលណ មួយកនងុជីវិតរបស់ពួកគេ។ា រមមណ៍ា ំង
អស់នេះ គឺា ចបណាលឱេយយើង ធវើសកមមភ ពអីវមួយឱេយា ន់តេា កេក់ និងមិនលអ។ ដូចនេះយើងតេូវសិកេាអំពីទងវើ
វិជជា នដេលមិនធវើឱេយខលួនឯងនិងអនកដទេទទួលា រឈឺា ប់ហើយក៏ធវើឱេយយើងា នា រមមណ៍ា ន់តេលអ។

 ា រយល់ដឹងផា  ល់ខល ួន និង ទំា ក់ទំនងសងគ ម  ា រយល់ដឹងផា  ល់ខល ួន និង ទំា ក់ទំនងសងគ ម
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 ហវឺតឬក៏ដីស
 ាារខៀនពណ៌សឬពណ៌ខៅ

 លទធផលរំពឹងទុក ៖ 
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសនឹងាច៖

-ដឹងយល់ពីារមមណ៍ពិាកៗមួយចំនួនដេលយើងាោប់ជួបបេទះ
-ដឹងសកមមភពវិជជានដេលាចជួយយើងកនុងារោះសេយនូវារមមណ៍ពិាកៗាំងោះ

រំឭកមររៀនចាស់                                                                                            ២៥ ាទី
       គេូសួរៈ"តើអនកាចចេករំលេកនូវអវីដេលានរៀនាលពីមេរៀនមុនានទេ?"
       គេូឱេយសិសេសពីរបីាក់ធវើារចេករំលេកនូវគំនិតសំាន់ៗាលពីមេរៀនមុនដល់មិតតរួមាាក់។

ចំណងជើងមររៀនទី ៩ៈ ការគរប់គរងអារមមណ៍                                                         
សរចកតីផតើម   
       គេូបេប់សិសេសាលពីមេរៀនមុនយើងានឱាសពិភកេាពីារមមណ៍ភ័យាោចខឹងនិងកេៀមកេំ។យើងក៏ាន
ជជេកគាទៀតាារមមណា៍ងំនេះាារមមណធ៍មមាដេលមនសុេសគេប់គាតេងតេជបួបេទះហើយយើងកា៏នពភិកេា
គាផងដេរពីវិធីផេសេងៗ ដើមេបីោះសេយាមួយារមមណ៍ពិាកាំងនេះហើយវសំាន់ណស់កនុងារសវេងរកសកមម
ភពវិជជានកនុងារោះសេយាមួយនឹងារមមណ៍ាំងនេះោយមិនធវើឱេយអនកដទេនិងខលួនឯងឈឺាប់ហើយក៏ាន់
តេធវើឱេយយើងានារមមណ៍ធូរសេលផងដេរ។ថងេនេះយើងនឹងបនតសវេងរការមមណ៍ពិាកៗាំងនេះហើយសវេងរក
វិធីដើមេបីគេប់គេងារមមណ៍ាំងោះផងដេរ។

        គេូដើរជុំវិញហើយាក់កេាសA4ពណ៌ចំនួនមួយសនលឹកនិងខៅដេពណ៌ៅលើតុ។

ម្រៀនទី ៩ៈ ារគ្ប់គ្ងារមមណ៍
 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                       ៦០ ាទី

       គេូសរសេរៅលើកេាសផាំងធំា៖"៣ជំានជួយយើងដើមេបីឱេយគេប់គេងារមមណ៍ពិាកៗ"
ាលពីមេរៀនមុនយើងាំងអស់គាានជជេកគាអំពីទងវើវិជជានដេលជួយយើងឱេយោះសេយនូវារមមណ៍
ដេលពិាកៗ។ៅកនុងសកមមភពដេលទើបនឹងានអនុវតតមុននេះយើងាំងអស់គាានាប់ផតើមកំណត់និងសវេង
យល់ពីារមមណ៍ដេលកើតឡើងផាល់កនុងជីវិតរបស់យើង។ ារធវើបេបនេះ គឺជួយយើងាន់តេយល់ពីារមមណ៍របស់
ខលួនោយារតេយើងាំងអស់គាានបេើបេស់បទពិោធជីវិតពិតៅកនុងជីវិតរបស់យើង។ បាាប់នេះ ខញុនឹំងាន
រឿងមួយឱេយអនកាំងអស់គាាាប់ ហើយខញុចំង់ឱេយអនកធវើារសេមើសេមេខលួនរបស់អនកៅាផនេកមួយនេរឿងោះផង
ដេរ។ចំោះារមមណ៍ដេលអនកានគឺគេន់តេបាាញៅលើកេាស។តើអនកាំងអស់គាតេៀមខលនួរួចហើយឬៅ?

       គេូានរឿងបេប់សិសេសាំងអស់គា។(មើលឯកសរសមេប់សិសេស/ឯការបនថេម)

       គេូសរសេរសំណួរាងកេមហើយឱេយសិសេសពិភកេាៅកនុងកេុមតូចមួយ។
ក)តើអនកានារមមណ៍ដូចមតេចៅពេលដេលនរណាាក់កុហកអនក?
ខ)តើអនកានារមមណ៍ដូចមតេចចំោះារាត់បង់មិតតភកតិ?

  

        គេូសរសេរៅលើាារខៀននូវផនេកាំង៣របស់ារមមណ៍៖
ក)ពេលមិនសបេាយ/ពេលសបេាយ
ខ)ពេលមួយដេលខញុំខឹង/ពេលមួយដេលខញុំសបេាយ/
គ)ពេលមួយដេលខញុំភ័យាោច/ពេលមួយដេលខញុំសបេាយរីកាយ

       គេូជេើសរីសចណុចមួយកនុងចំោមចំណុច៣របស់ារមមណ៍ឧ.ចំណុច(ខ)។គេូនឹងគូររូបភព២ៅលើ
កេាស។ ោយរូបភពទី១ តំណងឱេយារមមណ៍ទី១ ចំណេកឯរូបភពទី២តំណងឱេយារមមណ៍ ទី២។ ចូររំឭកបេប់
សិសេសាារចងាំាំង២នេះគឺមិនានាក់ទងគាោះទេ។គេូតេូវតេួតពិនិតេយមើលាសិសេសយល់ចេាស់ហើយ
ឬៅ។
ឧាហរណ៍ាអនកជេើសរីសយកចំណុច(ខ)ដូចនេះតើរូបភពចំនួន២អីវខលះដេលអនកនឹងគូ?(រូបភពទី១គឺ៖
បាាញពពីេលវេាៅកនងុជវិីតរបសខ់ញុំដេលាពេលវេាខញុខំងឹហើយរូបភពទ២ី៖ាពេលវេាមួយកនងុជវិីតរបសខ់ញុំ
ដេលខញុំសបេាយរីកាយ។

       គេូលើកទឹកចិតតសិសេសឱេយអងគុយាាយពីគាបេសិនបើពួកគេចង់។នេះគឺមិនមេនាមេរៀនដេលតេូវគូររូបភព
ោះទេដូចនេះសិសេសាំងអស់គាមិនគួរពេួយារមមណ៍អំពីគុណភពនេារគូររបស់ពួកគេោះទេបុ៉នតេអវីដេលសំាន់
ោះគឺ ពួកគេានឱាសបាាញារមមណ៍ដេលពួកគេាោប់ាន ៅពេលដេលពួកគេជេើសរីសគូារមមណ៍ណមួយ
មកធវើារគូ។
       គេូលើកទឹកចិតតសិសេសឱេយអងគុយសងៀមាាត់រយៈពេលមួយសនទុះសិនមុនពេលដេលពួកគេាប់ផតើមគូររូបភព
ាំងោះ។ ជំរុញពួកគេឱេយបេើបេស់ពណ៌ និងបេើបេស់រូបាងខុសៗគា ដើមេបីតំណងឱេយារមមណ៍របស់ពួកគេ។
ផតល់ឱេយពួកគេនូវរយៈពេលបេហេលា២០ាទី។
 ៅពេលសិសេសាំងអស់ានបញចប់ារគូរសរបស់ពួកគេគេូឱេយពួកគេរកេាទុករូបសិនសមេប់ារបេើបេស់សកមម
ភពបាាប់ទៀត។

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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 គ)តើអនកាោប់ានបទពិោធជួបនូវាានារណ៍បេបនេះពីមុនមកដេរឬទេ?

     គេឱូេយសិសេសាំងអស់គាធវើារពិភកេាសំណួរាមួយគាហើយបាាប់មកឱេយសួរពួកគេនូវអីវដេលពួកគេានពិភកេា
ជំានទី១ៅកនុងារពិាកគេប់គេងារមមណ៍គឺ៖
 សរសេរជំានទី១៖តើខញុំកំពុងតេានារមមណ៍អីវ?
 ចរូធវើារពនេយលស់សិេសាជាំនដបូំងគតឺេវូតេាាលព់រីបៀបដេលយើងាងំអសគ់ាានារមមណ៍នងិតេវូទទលួ
ាាល់នូវារមមណ៍ដេលពិាកៗឬារមមណ៍អវិជជានដេលយើងកំពុងានោយតេឡប់ៅមើលសកមមភពទី១ដេល
យើងានធវើ។ នេះគឺាឧាហរណ៍គំរូមួយដេលបាាញអំពីារពេាយមកនុងារបញចេញនូវារមមណ៍ដេលយើងាន
។កុំពេាយមាក់ទុកនិងគេចវេសមិនទទួលាាល់ារមមណ៍របស់ខលួន(មើលសេចកតីណេាំសមេប់គេូ)
    

      គេូសួរសិសេសា តើ "របៀបដេលខញុាំនារមមណ៍" ានន័យដូចមតេច? ចំណុចសំាន់ ដេលពួកគេគួរតេយល់
គឺានន័យាយើងាំងអស់គាាំាច់តេូវតេធវើារពិព៌ណាាតើយើងាំងអស់គាានារមមណ៍ដូចមតេចៅពេល
យើងគិតអំពីាានារណ៍ពិត ឬក៏ៅពេលដេលយើងពិភកេាាមួយនឹងអនកដទេ។ ោះគឺគេន់តេាមធេាាយ
មួយតេបុ៉ោោះដេលយើងាចឆលើយចំោះសំណួរ"តើខញុំកំពុងានារមមណ៍អីវ?"។

     គេូឱេយសិសេសាំងអស់ធវើារពិភកេាគានូវគំនិតាំងអស់នេះរយៈពេលមួយសនទុះហើយសួរសំណួរមួយចំនួន
បេសិនបើាំាច់ហើយបាាប់មកបេប់ពួកគេឱេយកត់តេនូវជំានទី១៖តើខញុំកំពុងតេានារមមណ៍អីវ?ចូលកនុងសៀវ
ៅរបស់ពួកគេហើយៅាងកេមចំណុចនេះពួកគេសរសេរចូលនូវគំនិតរបស់ពួកគេផាល់ដេលនិយយពីអីវដេល
ពួកគេចង់ានន័យចំោះចំណុចោះ។

     គេូសរសេរជំានទី២៖ហេតុអីវានាខញុំានារមមណ៍ដូចាះ?
 ចូរពនេយល់បេប់សិសេសា ជំានបាាប់ គឺតេូវសួរខលួនឯងា "ហេតុអីវ?" ដើមេបីពេាយមយល់ពីអីវានកើតឡើង
ដេលធវើឱេយយើងានារមមណ៍ានារមមណ៍ដូចនេះ(មើលសេចកតណីេាំសមេប់គេ)ូ។យើងាចធវើដូចាះានោយ
ារពេាយមយល់ពីទងវើរបស់អនកដទេ។ឧាហរណ៍៖ហេតុអីវានាគត់/ាងសមតេងាកបេបកិរិយ/ធវើសកមមភពបេប
នេះដេលធវើឱេយយើងានារមមណ៍ៅនឹងសកមមភពនេះ។ ឧាហរណ៍ តេឡប់ៅមើលករណីកនុងរឿងដេលអនក/
ោកគេូានានមតងទៀតហើយធវើារពនេយល់ាវគឺសំាន់ដេលយើងពេាយមយល់អំពីមូលហេតុដេលមិតតភកតិ
របស់យើងានារមមណ៍ាាង/គត់ាំាច់តេូវតេកុហកយើងកនុងពេលោះ។

     គេូសួរពួកគេាតើ"ារពេាយមយល់នូវទងវើរបស់អនកដទេ"ានន័យាដូចមតេច?ចំណុចសំាន់ដេលពួកគេគួរ
តេយល់គឺាៅពេលដេលយើងពេយយមាក់ខលួនរបស់យើងៅកនុងាានភពរបស់នរណាាក់គឺានន័យាយើង
"យល់ចិតត"របស់អនកដទេ។ារយល់ចិតតគឺាជំាញដ៏សំាន់មួយដើមេបីជួយយើងឱេយរៀបចំនូវារមមណ៍ដេលពិាកៗ។
វមិនានន័យាយើងតេូវតេយល់សេបាមួយនឹងាកបេបកិរិយរបស់បុគគលាំងអស់ោះឬក៏ានារមមណ៍ដូចពួក
គេោះទេ បុ៉នតេយាងហចណស់ក៏យើងាចពេាយមយល់ពីពួកគេផងដេរ។ រំឭកពួកគេ នូវអីវដេលពួកគេានធវើ
ៅកនុងសកមមភពទី១ដើមេបីពេាយមយល់ពីារមមណ៍របស់ពួកគេ-ពួកគេានគូររូបភពាចេើន។ឱេយពួកគេនឹករកនូវ
គំនិតចំោះវិធីផេសេងៗទៀតដេលពួកគេាចធវើដូចនេះាន។(មើលសេចកតីណេាំសមេប់គេូ)

     គេូអនុញាតឱេយសិសេសធវើារពិភកេាាមួយគាអំពីគំនិតាំងអស់នេះរយៈពេលមួយសនទុះហើយសួរសំណួរពួកគេ
បេសិនបើាំាច់ហើយបាាប់មកបេប់ពួកគេឱេយចមលងជំានទី២៖ហេតុអីវានាខញុំានាារមមណ៍ដូចាះ?ចូល
កនុងសៀវៅរបស់ពួកគេ។ ៅាងកេមចំណុចនេះពួកគេសរសេរចូលនូវាកេយរបស់ពួកគេ ដេលាអីវដេលពួកគេ
ចង់ានន័យចំោះចំណុចោះ។

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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បញចប់មររៀន                                                                                                              ១៥  ាទី

 ាំគាតេឡប់ៅមើលរូបភពរបស់យើងដេលានគូរៅកនុងសកមមភពទី១។
ខញុំចង់ឱេយអនកាំងអស់គាកេលេកៅមើលរូបភពដេលអនកានគូរៅកនុងសកមមភពទី១ដេលបាាញអំពីារមមណ៍
ខុសៗ គាដេលអនកានធវើារសវេងរក។ បាាប់មកខញុំចង់ឱេយអនកាំងអស់គាយកជំានាំង៣ោះមកអនុវតតាមួយ
នឹងារមមណ៍នេះ។

តើជំានាំង៣ោះានអីវខលះ?
     គេូឱេយសិសេសរយៈពេលបេហេលា១០ៅ១៥ាទីដើមេបីគិតអំពីសំណួរនេះោយសងៀមាាត់។ពួកគេមិន
ាច់សរសេរអីវចូលោះទេ។បេសិនបើសិសេសមួយចំនូនានបញចប់ហើយចង់ធវើារចេករំលេកៅវិញៅមកឬក៏ា
មួយនឹងមិតតរួមាាក់ាំងអស់ពួកគេក៏ធវើដូចាះានដេរ។ផទុយៅ
វិញចំោះសិសេសដេលមិនចង់ធវើារចេករំលេកនូវរូបភពឬក៏
គំនិតរបស់ពួកគេដូចនេះពួកគេមិនាំធវើារចេករំលេកក៏ាន
ដេរ។រំឭកពួកគេាអីវដេលសំាន់ោះគឺាពួកគេានឆលុះ
បញាំងនិងបាាញពីារមមណ៍របស់ពួកគេៅកនុងមធេាាយ
មួយចំនួន។
អរគុណអនកាំងអស់គាហើយខញុំទនទឹងរង់ាំជួបអនកកនុងពេល
ាប់ៗនេះៅមេរៀនលើកកេយ។

 គេសួូរពួកគេាតើអីវដេលពួកគេគិតាជំានទី៣នឹងនិយយអំពីោយផអេកៅលើាច់រឿងកនងុករណីសិកេា
ាំគាតេឡប់ៅាន់រឿងោះមតងទៀត-យើងាំងអស់គាដឹងឬយាងហចណស់ក៏យើងគិតាមិតតភកតិរបស់
យើងានកុហកពួកយើង។យើងដឹងាគេមិនដេលធវើដូចាះទេពីមុនមកហើយអនកដទេក៍បេហេលាមិនជឿយើង
ដេរ។ ចំោះារមមណ៍ដេលយើងានអំពីាានារណ៍ គឺតេូវានជឿាក់ និងខវះាតារជឿាក់ៅកនុងមិតតភព
របសយ់ើង។យើងានារមមណដ៍ចូនេះគោឺយារតេមិតតភកតរិបសយ់ើងានកហុកពកួយើង។ៅកនងុរឿងនេះផងដេរ
យើងានពេាយមបំភលេចអំពីរឿងាាវដេលានកើតឡើង។
        តើោះគឺារឿងតេឹមតេូវដេលតេូវធវើឬ?ហេតុអីវ?(វធវើឱេយយើងខឹងហើយក៏ានបញចប់នូវមិតតភពរបស់យើង)
ដូចនេះតើអីវដេលលអសមេប់យើងដើមេបីធវើៅកនុងាានារណ៍នេះ?(បេឈមមុខាមួយនឹងបញាហើយនិយយវៅ
កនុងមធេាាយវិជជាន)។ តើយើងាចធវើដូចមតេច? (ានតេវិធីមួយគត់ ដេលាចនិយយៅាន់មិតតរបស់យើង
ហើយពិភកេាគាអំពីវិធីដេលយើងានារមមណ៍)។

ដូចនេះជំានទី៣គឺតេូវតេសវេងរកនូវទងវើវិជជាន។
     គេូសរសេរជំានទី៣៖ជេើសរីសនូវមធេាាយមួយដេលធវើឱេយខញុំានារមមណ៍លអនិងមិនធវើឱេយអនកដទេាន
ការឈឺចាប់។ឱយ្សសិស្ទាងំអសគ់ន្ាពភិាកស្ាគន្ាអំពគីនំតិទាងំអសន់េះរយៈពេលមួយសនទ្ុះហើយធវ្ើការសរួសណំរួ
បេសិនបើាំាច់ហើយបាាប់មកបេប់ពួកគេឱេយចមលងជំានទី៣៖"ជេើសរីសមធេាាយមួយដេលធវើឱេយខញុំាន
ារមមណ៍លអនិងមិនធវើឱេយអនកដទេានារឈឺាប់"ចូលកនុងសៀវៅរបស់ពួកគេ។ៅពីកេមចំណុចនេះពួកគេតេូវ
សរសេរនូវាកេយផាល់ខលួនរបស់ពួកគេដេលាអីវដេលពួកគេចង់ានន័យចំោះចំណុចោះ។

បញចប់សកមមភពោយធវើារសងខេបនូវចំណុចសំាន់ៗដេលអនកនឹងសវេងរកៅកនុងសេចកតីណេាំសមេប់គេូ
និងធវើារតេតួពិនិតេយនូវអីវដេលពួកគេានវិភគចំណុចាំងអស់នេះៅកនងុកំណត់តេរបស់ពួកគេ។

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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ខលឹមសារៈសំខាន់ 

       ោលបំណងនេមេរៀននេះគឺតេូវតេជួយមនុសេសវ័យកមេងឱេយចេះគេប់គេងារមមណ៍ពិាកៗរបស់ពួកគេៅកនុង
មធេាាយវិជជាន។ចំោះមេរៀននេះាមារឱេយានារពិភកេាគាឱេយានចេើនហើយគេូគួរតេានារមមណ៍ជឿ
ាក់កនុងារដឹកាំារពិភកេានេះ។វក៏នឹងាចជួយគេូឱេយានកំណត់តេាំងអស់របស់គេូពីមេរៀនមុន។
 

       ៅកនុងសកមមភពទី១ចូរបេកដបេាាសិសេសាំងអស់យល់ាដំបូងពួកគេគួរតេគូររូបភពដេលបាាញពី
ារមមណ៍ដេលពិាកៗហើយទី២គឺរូបភពបាាញពីារមមណ៍វិជជាន។សំាន់តេូវនឹកឃើញនូវារចងាំាំងាយ
ណដេលសបេាយៗដេលយើងានៅពេលដេលយើងកំពុងពិភកេាគាអំពីទិដឋភពនេជីវិតរបស់ពួកយើង។

       ចូរបេកដាសិសេសាំងអស់ដឹងាគុណភពរបស់គំនូរគឺវមិនសំាន់ោះទេ។អីវដេលសំាន់ោះគឺារ
បាាញពីរបៀបដេលពួកគេកំពុងានារមមណ៍ៅកនុងពេលាំង២នេះ។ នេះមិនមេនាមេរៀនាាាក់បងេៀនគូរ
ោះទេ!ចូរបេកដាពួកគេាំងអស់គាមិនតេូវនិយយអំពីគំនូររបស់ពួកគេោះទេបេសិនបើពួកគេមិនចង់។

       ៅពេលពិភកេាគា"ជំានទី១៖តើខញុំកំពុងានារមមណ៍អីវ?"ចូរបេកដាអនកធវើារសនិនាានចំណុចនេះ
គឺៅពេលដេលយើងាំងអស់គាានារមមណ៍ពិាកៗ និងរឹងាំដេលយើងក៏បេហេលាគិតាយើងាំងអស់គាគឺ
ាមនុសេសាកេក់ចំោះារមមណ៍ាំងអស់នេះ។ បុ៉នតេយើងាំងអស់គា គឺគេន់តេាមនុសេស ហើយមនុសេសាំងអស់
គឺសុទធតេានបទពិោធន៍ាក់ទងនឹងារមមណ៍មួយចំនួនដូចាភ័យាោចកេៀមកេំខឹងបេច័ណឌាញ់ចេល។ល។
ដូចនេះយើងាំាច់តេូវតេបេឈមមុខាមួយនឹងពួកគេាាងគេចចេញពីពួកគេ។ារគេចចេញមួយរយៈបេហេល
ាាចលអោះទេក៏បុ៉នតេារធវើបេបនេះគឺមិនមេនាារោះសេយបញាោះទេ។

       ពេលធវើារពិភកេា"ជំានទី២ៈហេតុអីវានាខញុំានារមមណ៍ដូចាះ?"ពនេយល់ាានហេតុផលមួយសមេប់
ាល់ារមមណ៍ាំងអស់ហើយយើងក៏ាំាច់តេូវធវើារសវេងរកវដើមេបី ឱេយយើងាចធវើារវិភគនូវវិធីដេលារមមណ៍
របស់យើងានឥទធិពលមកលើាកបេបកិរិយរបស់យើង និងមកលើអីវដេលយើងសមេចចិតតធវើ។ បេសិនបើអនក
និយយាោងំៗាក់សាជិក គេួារាាក់ ឬក៏មិតតភកតិាាក់ គឺពួកគេចេាស់ាានធវើអីវមួយដេលធវើឱេយយើងាន
ារមមណប៍េបោះឬនរណាាក់ផេសេងទៀតានរៀបចាំនលអនវូារមមណ៍ឬាមពតិវាចកើតចេញមកពសីកមមភព
ផាល់ខលួនរបស់យើង។ កនុងោលបំណងដើមេបីធវើបេបដូចាះាន យើងាំងអស់គាតេូវតេសវេងរកនូវកនលេងសងប់ាាត់
មួយឬវិធីដើមេបីធវើារឆលុះបញាំង។ចំោះារធវើបេបនេះគឺាចារដើរកំានតារនិយយាមួយនឹងមិតតភកតិដេល
យើងជឿាក់សរសេរអីវមួយឬក៏គូររូបភព។ល។ យើងាំងអស់គា គឺសុទធតេខុសគាហេតុដូចនេះហើយទើបយើងាំ
ាច់តេវូធវើារសវេងរកនូវវិធីផាល់ខលនួតេមួយគត់របស់យើងដើមេបីធវើឱេយានារាក់ទងាមួយនឹងរឿងាំងអស់ោះ។

      ពេលពិភកេា"ជំានទី៣" រំឭកពួកគេាានភពខុសគាមួយរវងារមមណ៍និងាកបេបកិរិយ។វមិនាន
បញាអីវទេកនងុារានារមមណ៍ខឹងក៏បុ៉នតេវមិនតេមឹតេវូទេដេលយើងានភពោរៅឬក៏ធវើឱេយនរាាក់ានារមមណ៍
មិនលអ។ទងវើវិជជានគឺាទងវើាំងាយណដេលមិនធវើឱេយប៉ះាល់ដល់អនកដទេឬក៏ខលួនរបស់យើងហើយដេលធវើ
ឱេយយើងានារមមណ៍លអផងដេរ។

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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ឯការសមេប់សិសេស-មេរៀនទី៩:ារគេប់គេងារមមណ៍

រឿង:ចូរអនកសេមើសេមេាមិតតភកតិរបស់អនកកុហកអនក។ពេលោះអនកក៏ានដឹងាមិតតភកតិរបស់អនកកុហកអនកហើយ

អនកក៏ានារមមណ៍ខឹង។ ផទុយៅវិញអនកចូលចិតតមិតតរបស់អនកណស់។ មិតតោះាធមមាមិនកុហកទេហើយអនកក៏មិន

ចង់ឱេយអនកដទេគិតាអនកកំពុងបងកោយាបបញាផងដេរ។ដូចនេះអនកក៏សមេចចិតតាមិនធវើអីវចំោះបញានេះទេហើយ

អនកក៏ានបញចុះបញចូលខលួនអនកាវគៅនហេតុផលណដេលាំាច់តេូវខឹងោះទេ។អនកក៏ានចេនារមមណ៍មិនលអោះ

ចេញពីកនុងចិតតរបស់អនកហើយពេាយមបំភលេចវ។អនកធវើាក់បីដូចាអីវៗគេប់យាងធមមាាមួយនឹងមិតតភកតិរបស់អនក

ហើយដូចាគានរឿងអីវកើតឡើង។ៅថងេបាាប់អនកកំពុងលេងាល់ទះហើយអនកលេងវមិនានលអោះទេហើយពេល

ោះមិតតភកតិរបស់អនកក៏ានបេប់អនកអញចេះអញចុះ។ អនកក៏ានារមមណ៍ខឹង ហើយក៏មិនដឹង ចេាស់ដេរាហេតុអីវ។ អនក

ចងាំាារកុហកដេលមិតតរបស់អនកានបេប់ហើយដេលអនកានពេាយមបំភលេច។ៅពេលកំពុងតេលេងអនកក៏ាន

ាត់គត់/ាងយាងាោំង ហើយគេក៏ានដួលៅលើដី។ ពេលោះមិតតភកតិរបស់អនកក៏ានខឹងយាងាោំង ហើយាន

សួរា“តើអនកឯងានរឿងអីវ?ហេតុអីវានាអនកលេងមិនលអ?អនកកំពុងតេធវើដូចាសមលុតខញុំហើយថេមាំងាត់ខញុំឱេយ

ដួលៅលើដី!

 អនកក៏ានឈោះបេកេកគាយាងាោំង ហើយអនកាំងពីរក៏ានតេឡប់ៅផទះ ាំងារមមណ៍ខឹងហើយានសមេច

ចិតតាអនកនឹងមិនចង់ធវើាមិតតភកតិាមួយគាារៀងរហូត។អនកៅតេមិនបេប់គេាអនកគិតាាង/គត់គឺកំពុងកុហក

អនក។
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រំឭកមររៀនចាស់                                                                                     ២៥ ាទី
      គេូសួរ"តើនរណាចចេករំលេកនូវអវីដេលានរៀនាលពីមេរៀនមុនានដេរឬទេ?"
      គេូឱេយសិសេសពីរបីាក់ធវើារចេករំលេកនូវគំនិតសំាន់ៗាលពីមេរៀនមុនដល់មិតតរួមាាក់។

ចំណងជើងមររៀនទី ១០ៈ ការរួបរួមទាំងអស់គនា                                                
 សរចកតីផតើម             
 គេបូេប់សិសេសៅកនងុមេរៀនមុនយើងានសិកេាពីជំានាំង៣ដេលាចជួយយើងកនងុារគេប់គេងារមមណ៍
ដេលពិាកៗពេមាំងជួយយើងឱេយជៀសវងារបេពេឹតតឬធវើារសមេចចិតតដេលាចធវើឱេយអនកដទេនិងខលួនរបស់
យើងានារឈឺាប់ហើយថេមធវើឱេយយើងានារមមណ៍មិនលអផងដេរ។ថងេនេះគឺាមេរៀនចុងកេយរបស់យើង
ហើយយើងាំងអស់គាក៏នឹងលេងលេបេងខុសៗគាាចេើនហើយបេើបេស់លេបេងាំងអស់ោះដើមេបីាញយកផល
បេោជន៍ាមួយគាដេលយើងានរៀនាលពីបុ៉ាៅនសាាហ៍មុន សតពីីារអភិវឌេឍផាល់ខលនួ និងទំាក់ទំនងសងគម។
ាំគាាប់ផតើមោយានភពសបេាយរីកាយ!តើអនកាំងអស់គាតេៀមខលនួរួចហើយឬៅ?

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ហវឺតឬក៏ដីស
 ាារខៀនពណ៌សឬពណ៌ខៅ
 ខៅដេសៀវៅកត់តេកេាសាតពណ៌ស(A4)
 កេាសផាំងធំសកុត

 លទធផលរំពឹងទុក ៖ 
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសនឹងាចៈ

-ពងេឹងារសិកេារបស់ពួកគេោយវិភគសំដីដេលានដកសេង់ដើមេបីកំណត់ពីវិធីដេលពួកគ
េបាាញារយល់ដឹងផាល់ខលួននិងទំាក់ទំនងសងគម។
-ពងេឹងារសិកេារបស់ពួកគេោយបាាញជំាញយល់ដឹងផាល់ខលួននិងទំាក់ទំនងសងគមាមរយៈ
ារឆលើយតបរបស់ពួកគេចំោះាានាណ៍ដេលានផតល់ឱេយ។

ម្រៀនទី ១០ៈ ាររួបរួមាំងអស់គា

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                        ៦០  ាទី

 គេូសួរៈតើអនកាំងអស់គាានដឹងអំពីាកេយបុាណឬក៏សុភសិតណដេលាក់ទងៅនឹងារយល់ដឹងផាល់
ខលួននិងទំាក់ទំនងសងគមដេរឬទេ?
ពេះពុទធានបេើាកេយាំងអស់នេះដើមេបីឱេយជីវិតរបស់មនុសេសាំងអស់គាានន័យហើយាកេយសំាន់ៗមួយចំនួន
របស់ពេះអងគគឺាក់ទងៅនឹងរបៀបដេលយើងាចសវេងយល់ពីខលួនឯងតើយើងានរណដើមេបីឱេយយើងាចរស់
ៅកនុងជីវិតមួយាន់តេបេសើរនិងានទំាក់ទំនងលអ។ៅកនុងកេុមាំងអស់គេូចង់ឱេយអនកាំងអស់គាកេលេកមើល
សុភសិតាំង១០របស់ពេះពុទធ។ាំគាពិនិតេយមើលហើយជេើសរីសយកសុភសិតមួយដេលអនកគិតាាារឆលុះ
បញាំងដ៏លអបំផុតចំោះអីវដេលយើងានរៀនៅកនុងមេរៀនារយល់ដឹងផាល់ខលួននិងទំាក់ទំនងសងគម។ៅកនុង
កេុមរបស់ អនក ចូរជេើសរីសយកសុភសិតចំនួន៥។ សមេប់សុភសិតាំង៥នេះ អនកតេូវតេបាាញពីរបៀបដេល
សុភសិតាំងនេះានារាក់ទងៅនឹងអីវដេលយើងានសិកេាកនលងមក។ ចូរសរសេរចំណុចសំាន់របស់សុភ
សិតនីមួយៗលើកេាសដេលានៅលើតុ។

 គេូចេកកេាសសុភសិត(មួយសនលឹកកនុងមួយកេុម)និងកេាសA4សមេប់កេុមនីមួយៗ។ឱេយសិសេសាំងអស់
គាានសុភសិតាំងោះ ហើយពេាយមរកនូវគំនិតោះសេយ នូវអីវដេលសុភសិតាំងោះចង់និយយ។ គាន
នរណាាក់ាំាច់តេូវឆលើយោះទេហើយនេះគឺាសេ័យៅលើរបៀបដេលសិសេសាំងអស់គាធវើារបកសេយសុភ
សិតាំងោះ។ឱេយពួកគេធវើដូចាះតេាាក់ឯងបុ៉នតេចូរលើកទឹកចិតតពួកគេឱេយបាាញភសតុាងសមេប់គំនិតាំងាយ
របស់ពួកគេ។គំនិតមួយចំនួនគឺតេវូានផតល់ឱេយៅាងកេមកំណត់តេរបស់គេូក៏បុ៉នតេវាារលអបេសើរបំផុតដេល

 គេូឱេយសិសេសកេកឈរឡើងាំងអស់គាហើយាំគាបងកើតារងវង់មួយ។(គេូជេើសរីសសិសេសាាក់ឱេយឈរ
ៅាាងនិងាអនកដេលមិនានចូលរួមៅកនុងជំានបាាប់ឧាហរណ៍៖ឈឿន)។ចូរាន់ដេគាោយកុំឱេយាច់
ចេញពីរងវង់ ហើយអនកតេូវដើរៅាងកេម និងាងលើដេរបស់ពួកគេាាក់ៗ ដើមេបីបងកើតាចំណងមួយ។ ោល
បំណង នេលេបេងនេះ គឺតេូវតេសេយខលួនរបស់អនកចេញ ដើមេបីឱេយអនកាចតេឡប់ៅកនុងរងវង់វិញ។ អនកនឹងមិនាច
សេយខលួនរបស់អនកានឡើយក៏បុ៉នតេឈឿននឹងធវើជួយសេយ។

 ឈឿនខំបេឹងសេយចំណងោះចេញោយផតល់ាារណេាំៅឱេយសិសេសាំងអស់គា។សិសេសដទេទៀតគេន់
តេាាប់គត់ានហើយោយមិនាំាច់ឱេយាមតិោបល់អីវោះទេ។ៅពេលដេលចំណងតេូវានសេយរួចរងវង់
មួយផេសេងទៀតកត៏េវូានបងកើតឡើងបុ៉នតេពេលនេះអនកាលគ់ាតេវូានារាប់ាកទ់ងគាហើយកមិ៏នាននរណាាក់
ធវើា "អនកណេាំ/បេាន"។ ាថមីមតងទៀតសិសេសតេូវពេាយមសេយចំណងោះាមួយគា។ ៅពេលដេលសិសេស
ាំងអស់ានបញចប់ោកគេូ/អនកគេូាចសួរ៖
  គេូសួរៈ តើវិធីណដេលធវើានលឿនបំផុត? តើលេបេងនេះានបងេៀនអីវដល់យើង ហើយតើារធវើលំាត់
នេះាក់ទងដូចមតេចៅនឹងារយល់ដឹងផាល់ខលួននិងទំាក់ទំនងសងគម?

 គេូឱេយសិសេសរិះរកគំនិតថមីរបស់ពួកគេ។
        គេូចេកកេាសពណ៌សA4ហវឺតនិងបិ៊កហើយឱេយសិសេសាំងអស់គាសរសេរនូវចំណុចសំាន់ៗ។ៅសិសេស
ាាក់ឡើងសរសេរចមលើយមិតតរួមាាក់ាំងអស់។ (គេូក៏ាចសរសេរនូវចំណុចសំាន់ាំងអស់ោះផងដេរោយ
ាសេ័យៅលើកមេិតរបស់ាាក់រៀននិងពេលវេា។ល។)

         គេូបិទប័ណណាំងអស់ោះៅកនុងាាក់រៀន។

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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បញចប់មររៀន                                                                                                                   ១៥  ាទី

  ារបញចប់មេរៀនដេលានរយៈពេល១០សាាហ៍ ឥឡូវអនកាំងអស់គានឹងតេូវធវើលំាត់សរសេរមួយ។
ចំោះោលបំណងនេលំាត់នេះ គឺដើមេបីបាាញអីវដេលអនកាំងអស់គាានសិកេាៅកនុងកមមវិធីដេលានរៀបចំ
កនលងមក។ខញុំនឹងផតល់ឱេយអនកនូវាានារណ៍មួយ។គេូចង់ឱេយអនកគិតអំពីាានាណ៍នេះហើយបាាប់មកាំគាធវើរឿង
ពីរ។ទី១គេូចង់ឱេយអនកធវើារកំណត់ាកបេបកិរិយដេលបាាញអំពីារឆលើយតបអវិជជានមួយចំោះាានារណ៍ោះ
។ទី២គេូចង់ឱេយអនកកំណត់ាកបេបកិរិយដេលបាាញអំពីារឆលើយតបវិជជានមួយចំោះាានារណ៍ោះ។ចូរចង
ាំាអនកាំងអស់គាគួរតេពេាយមបេើបេស់នូវជំាញអីវ ដេលអនកានរៀនៅអំឡុងពេលសិកេាមុខវិាានេះ។
តើអនកាំងអស់គាតេៀមខលួនរួចហើយឬៅ?
      គេូសរសេររៀបាប់ពីាានារណ៍និងសំណួរបេឡងៅលើាារខៀនហើយឱេយសិសេសយចមលងាក់លើកេាសា
ាងអនកចេកឱេយពួកគេ។

       ារបេឡងចុងកេយ
       សានារណ៍ៈអនកនឹងៅកនុងកេុមមួយដេលាមារឱេយានារចូលរួមពីអនកាំងអស់គា។គេូានផតល់ារណេាំ
ាចេើនហើយកេុមារារក៏ានាប់ផតើម។អនកគិតាអនកមិនាចនិយយអីវដេលអនកចង់និយយឬចូលរួមបុ៉នតេ
ោយារតេានអនកផេសេងៅកនុងកេុមគេប់គេងលើារារ។
១)តើាកបេបកិរិយ/ទងវើអីវដេលអនកាចពិពណ៌ាាលកខណៈអវិជជានចំោះាានារណ៍មួយនេះ?(៤ពិនទុ)
២)តើាកបេបកិរិយ/ទងវើអីវដេលអនកាចពិពណ៌ាាលកខណៈវិជជានចំោះាានារណ៍មួយនេះ?(៤ពិនទុ)
៣)តើអនកគិតដូចមតេចដេរចំោះអីវដេលអនកានរៀនោយផាល់ពីកមមវិធីដេលានរៀបចំនេះដើមេបីបងកើននូវារ
យល់ដឹងពីខលនួរបស់អនកដេលកនងុាមាមនុសេសាាក់?(២ពិនទ)ុ
៤)តើអនកគិតដូចមតេចដេរចំោះអីវដេលអនកានរៀនោយផាល់ពីកមមវិធីដេលានរៀបចំនេះដើមេបីបងកើនសមតថភព

 របស់អនកកនុងារពងេឹងារទំាក់ទំនងកនុងសងគមឱេយាន់តេានភពរឹងាំនិងបេសើរ?(២ពិនទុ)

ធវើារបេមូលារបេឡងាំងអស់ៅចុងបញចប់នេមេរៀន។

បញចប់ាាក់រៀនាំងមូលោយនិយយាមេរៀនសំាន់បំផុតគឺឱេយយើងដឹងពីរបៀបនេារឆលើយតបរបស់យើង
ចំោះាានារណ៍ាំងអស់ ដេលាចជះឥទធិពលមកលើរបៀបដេលយើងបេពេឹតត និងារសមេចចិតតដេលយើង
ធវើ។ោយារបេើបេស់៣ជំានដើមេបីគេប់គេងារមមណ៍ពិាកៗរបស់យើងោយគិតអំពីារឆលើយតបបេបវិជជាន។

 ាំគាឈរៅកនុងរងវង់មួយោយាក់ដេាំងពីរៅលើាៅរបស់បុគគលដេលៅពីាងមុខអនក។ចូរគិតនូវ
ាកេយមួយដេលតំណងឱេយអនកកនុងទិដឋភពវិជជានមួយរបស់ផនេកនេកេុមនេះ។ពេលខញុំនិយយា"រួចាល់"ចូរនិយយ
ាកេយនេះចំនួនបីដងទៀតហើយបាាប់មកាំគាទះដេ។

 ឱេយសិសេសាំងអស់ធវើារបកសេយសុភសិតាំងោះាមារយល់ឃើញរបស់ពួកគេ។ៅពេលដេលសិសេស
កំពុងធវើបទបាាញោកគេូ/អនកគេូាចបនថេមនូវចំណុចសំាន់ បេសិនអនកយល់ាៅខវះចោោះ។ បាាប់ពីសិសេស
ាំងអស់ានជេើសរីសនូវសុភសិតាំង៥របស់ពួកគេចេញពីកនុងបញជី ដូចនេះកេុមនីមួយៗនឹងតេូវធវើបទបាាញនូវ
សុភសិតាំោះៅាន់មិតតរួមាាក់ាំងអស់។
 សិសេសាំងអស់ាំាច់តេវូតេាននូវសុភសិតាំងោះពេមាំងអតថន័យក៏ដូចារបៀបដេលវានទំាក់ទំនង
ៅនឹងអីវដេលពួកគេានសិកេាអំពីារយល់ដឹងផាល់ខលួន និងទំាក់ទំនងសងគម។ បេសិនបើសិសេសពិភកេាចំណុច
ដូចគាពួកគេបនថេមចមលើយបេសិនបើាន។ ចំោះចំណុចសំាន់ៗគួរតេបិទៅជុំវិញាាក់បាាប់ពីកេុមនីមួយៗ ាន
ធវើបទបាាញរួច។ធវើារទះដេនូវាល់ារធវើបទបាាញនីមួយៗ។

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម  ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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ខលឹមសារសំខាន់ 

        ោលបំណងនេមេរៀននេះគឺដើមេបីបងេួមកមមវិធីដេលានបងកើតឡើងរយៈពេល១០សាាហ៍។បាាប់ពីសកមម
ភពនីមួយៗ គេូតេូវសួរនូវអីវដេលសិសេសានរៀន អំពីារយល់ដឹងផាល់ខលួន និងទំាក់ទំនងសងគម។ ចំោះមេរៀន
ដេលានសិកេាគឺតេូវានសរសេរៅលើកេាសA4ហើយបាាប់មកបិទវៅជុំវិញបនទប់រៀន។
ចំណេកឯសកមមភពចុងកេយគឺាារបេឡងនិងាររំឭកមេរៀនដេលនឹងបងេួមមេរៀនាំងអស់។អនក
ាំងអស់គានឹងាចរៀនាន់មេរៀនៅពេលដេលធវើារបេឡង។ោលបំណងគឺតេូវតេជួយពួកគេឱេយធវើារវិភគ
និងសិកេានូវអីវ ដេលពួកគេានរិះរកៅកនុងកមមវិធីដេល រយៈពេល១០ សាាហ៍កនលងមក និងមិនធវើឱេយពួកគេាន
ារមមណ៍ាពួកគេតេូវានគមេមកំហេងោយារបេឡង។

        ារលេងលេបេងចងចំណងោយានារធវើារារាកេុមគឺារធវើារាាមួយគាដេលអនកាចោះសេយ
បញាអីវមួយានយាងាប់រហ័ស។វក៏ានបាាញអំពីតមេវូាររបស់បំណិនាាប់ដ៏លអមួយនិងតមេូវារនេារបេពេឹតត
ចំោះអនកដទេាមួយនឹងារោរព។

        ាកេយោោកាំងអស់ាចលើកឡើងនូវចំណុចាចេើនដេលានធវើារសិកេាពេញមេរៀនាំងអស់។ចំណុច
សំាន់មួយដេលគួរតេកើតានឡើងគឺៈ
 -ជឿាក់មកលើខលួនអនកនិងអនកដទេ
 -ភពាថ៌កំាំង
 -ារមើលៅាន់ខលួនរបស់អនកហើយរកឱេយឃើញាអនកានរណ-ារដឹងោយខលួនឯង
 -ារសិកេាដើមេបីចេករំលេកពីារមមណ៍និងបទពិោធន៍របស់អនក
 -ារោរពខលួនអនកនិងអនកដទេ
 -ទទួលាាល់ាារមមណ៍ដេលពិាកៗគឺារឿងធមមាហើយកុំានន័យាអនកាមនុសេសមិនលអ
 -ារាាល់ពីតមេូវារដើមេបីាាប់អនកដទេ
 -ារសបេាយរីកាយាមួយនឹងារមមណ៍ដេលទងវើវិជជានាចបងកើតឡើង។

      គេូៈ អរគុណចំោះារបងកើតឡើងកមមវិធីមួយនេះ ដេលានផតល់ាបទពិោធន៍សិកេាដ៏លអ មួយសមេប់ខញុំ
ហើយខញុំសងេឃឹមាអនកាចបនតបងកើតនូវអីវដេលយើងានរៀននិងយកវៅអនុវតតៅកនុងជីវិតបេាំថងេរបស់អនក។

 ារយល់ដឹងផាល់ខលួន និង ទំាក់ទំនងសងគម
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មេរៀនទី១០:ចូររួបរួមាំងអស់គា!

ឯការចេកសិសេស/ឯការបនថេមខលឹមារដេលដកសេង់ពីទសេសនៈពេះពុទធ

“អីវៗាំងអស់ដេលយើងានគឺាលទធផលនេអីវដេលយើងានគិត។ចិតតគឺាអីវាំងអស់។អីវដេលយើងគិតគឺនឹង
កើតឡើង។”

“ារធវើខុសាំងអស់ានកើតានឡើងោយារតេចិតតរបស់យើង។បេសិនបើចិតតតេូវានបេបេួលតើារធវើខុស
ៅតេកើតានទៀតឬទេ?”

“ទៀនាប់ាន់ាចតេូវានដុតបំភលឺចេញពីទៀនតេមួយ ហើយជីវិតរបស់ទៀននឹងមិនតេូវានធវើោយខលីឡើយ។
សុភមងគលមិនដេលាោក់ចុះោយារចេករំលេកោះទេ។”

“កុំាសេ័យៅលើអតីតាលកុំសុបិនតសមេប់អាគតចូរសញជឹងគិតពីពេលវេាបចចុបេបនន។”

“បើោះបីាអនកានានាកេយស័កតសិទធាចេើនបើោះបីាអនកនិយយចេើនតើចំនុចលអអីវដេលពួកគេនឹងធវើបេសិន
បើអនកមិនានបេពេឹតតោយពឹងផអេកៅលើពួកគេ?”

“សូមេបីតេារាោប់គឺមិនតេូវានធវើឱេយភ័យាោចោយបុគគលដេលានរស់ៅយាងសតុកសតមភ។”

“សនតិភពគឺកើតចេញមកពីាងកនុង។កុំសវេងរកវៅាងកេ។”

“ៅលើមេឃគឺមិនានអីវសំគល់ាងកើតនិងាងលិចទេក៏បុ៉នតេមនុសេសបងកើតារសំគល់ាំងោះចេញពីកនុងចិតត
របស់ពួកគេផាល់ហើយបាាប់មកក៏គិតាពួកគេគឺពិត។”

“បេសិនបើយើងាចមើលឃើញចេាស់អពភូហេតុរបស់ផាមួយទងោះជីវិតរបស់យើងនឹងាចានារផោស់បតូរ។”

“ានតេបាជ័យពិតកនុងជីវិតទេដេលមិនពិតចំោះអីវមួយលអបំផុតដេលតេូវានដឹង។”

ឯការចេកសិសេស១០.១
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៥. សំណួរសរសររ សមរាប់វាយតមលរសិសរស

១) តើាកបេបកិរិយ/ទងវើអីវដេលអនកាចពណ៌ាាលកខណៈអវិជជានចំោះាានារណ៍មួយ
 នេះ?(៤ពិនទុ)
២) តើាកបេបកិរិយ/ទងវើអីវដេលអនកាចពិពណ៌ាាលកខណៈវិជជានចំោះាានារណ៍មួយ
 នេះ?(៤ពិនទុ)
៣) តើអនកគិតដូចមតេចដេរចំោះអីវដេលអនកានរៀនោយផាល់ពីកមមវិធីដេលានរៀបចំនេះដេល
 ានបងកើននូវារយល់ដឹងពីខលួនរបស់អនកដេលកនុងាមាមនុសេសាាក់?(៣ពិនទុ)
៤) តើអនកគិតដូចមតេចដេរចំោះអីវដេលអនកានរៀនោយផាល់ពីកមមវិធីដេលានរៀបចំនេះ
 ដេលានបងកើនសមតថភពរបស់អនកដើមេបីពងេឹងារទំាក់ទំនងសងគមឱេយាន់តេានភព
 រឹងាំ?(៤ពិនទុ)

ារផតល់ពិនទុ ៖
១) ឱេយាប់ពី១រហូតដល់៤ពិនទុសមេប់ាកបេបកិរិយ/ារសមេចចិតតអវិជជានដេលសិសេសាន
 ផតល់ឱេយោយធវើារបេើបេស់បញជីដេលានៅកនុងសេចកតីណេាំសមេប់គេូដើមេបីជួយណេាំ
 អនក។
២) ឱេយាប់ពី១រហូតដល់៤ពិនទុសមេប់ាកបេបកិរិយ/ារសមេចចិតតអវិជជានដេលសិសេសាន
 ផតល់ឱេយនូវារបេើបេស់បញជីដេលានៅកនុងសេចកតីណេាំសមេប់គេូដើមេបីជួយណេាំអនក។

ចំោះសមលើយសមេប់សំណួរ ទី៣) និង ទី៤) នឹងធវើារផោស់បតូរ ដាបណអនកពេញចិតតា សិសេស
ាំងអស់បាាញនូវារសិកេា ដេលាចឱេយពួកគេអនុវតតាន ាមរយៈចមលើយរបស់ពួកគេ ដេលាចផតល់ឱេយ
ពួកគេចំនួន២ពិនទុ។

កំរិតនេារផតល់ពិនទុ-ពិនទុៅកនុងារធវើតេសតនេះ គឺាក់ទងៅនិងពិនទុទូៅ

%ឆលើយានតេឹមតេូវ ពិនទុ និទេទស

៦៦%ៅ១០០%លអ ចេើនាង៩ពិនទុ លអ

៥១%ៅ៦៥%លអ ៨ៅ៩ពិនទុ បងគួរ

កេម៥០%លអ តិចាង៨ពិនទុ ខេាយ
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