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គណៈកម្មការកែសម្រួល
១. លោក ឈុំ វណ្ណឆន

១. លោក អេង  សុខ

      ២. លោកប៊ុត សុភាន់
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អារម្ភកថា
វិស័យអប់រំជាគន្លឹះមួយ រួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច ពិសេសការអភិវឌ្ឍធនធាន
មនុស្ស។ ដោយសង្គមជាតិយើងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ ការអប់រំក៏ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង ដើម្បី
បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស

ប្រកបដោយគុណភាពនិងមានជំនាញខ្ពស់

ដើម្បីបំពេញលើគ្រប់លក្ខខណ្ឌការងារ។

      ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរីកចម្រើននៃទីផ្សារសេរីរបស់សង្គមជាតិ ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡាបានបង្កើតគោល
នយោបាយសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីចំណេះទូទៅ

និងគោលនយោបាយអប់រំបំណិនជីវិត

សម្រាប់អនុវត្តន៍នៅតាម        

សាលារៀនចំណេះទូទៅ។
      កម្មវិធីបំណិនជីវិតនៅតាមមូលដ្ឋាន គឺជាស្នូលនៃការបង្កើនគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពក្នុងវិស័យអប់រំ ដែលនឹងផ្តល់
ឱ្យសិស្សនូវចំណេះដឹងមូលដ្ឋានយ៉ាងជ្រៅជ្រះ និងពង្រឹងជំនាញផ្សេងៗ ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការស្រូបយក   
បទពិសោធន៍ល្អៗក្នុងការពង្រឹងចំណេះដឹង និងបំណិនចាំបាច់សម្រាប់បម្រើជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។
ម៉ូឌុលនេះផ្តល់ឱ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនូវមេរៀនចំនួន១០ ដើម្បីជួយសម្រួលក្នុងការបង្រៀន និងការរៀនអំពីការទប់
ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស   ដែលជាផ្នែកមួយនៃបំណិនជីវិត ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គមក្នុងមូលដ្ឋានដោយផ្តោតទៅលើសុវត្ថិ
ភាពផ្ទាល់ខ្លួន។
ម៉ូឌុលនេះផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅ   ដើម្បីជាជំនួយដល់យុវវ័យ ជៀសផុតពីការ
ប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ និងការគម្រាមកំហែងជាច្រើនរបស់ជនខិលខូច(មេខ្យល់ មេបន អ្នកជួញដូរមនុស្ស...)។
គណៈកម្មការយើងសង្ឃឹមថា  ឯកសារនេះនឹងក្លាយជាប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ការអប់រំ និងសូមថ្លែងអំណរគុណ
យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការចូលរួមកែលម្អលើឯកសារនេះ ពីសំណាក់អស់លោក លោកស្រី ែដលជាអ្នកអនុវត្ត និងអ្នក
ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

-ក-

១. វត្ថុបំណងរួម
 បំណិនជីវិត គឺជាបំណិនបញ្ញា បុគ្គលិកលក្ខណៈ អន្តរបុគ្គល និងវិជ្ជាជីវៈ ដែលអាចជួយដល់ការធ្វើការ សម្រេចចិត្ត

ការធ្វើទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងអាចដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបាន ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការលើក
ស្ទួយសុខុមាលភាព

និងជីវិតប្រកបដោយផលិតភាពក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបានយ៉ាងជោគជ័យ។

(គោលនយោបាយ

បំណិនជីវិត ២០០៦)

នៅក្នុងម៉ូឌុលនេះ បានអប់រំសិស្សានុសិស្សឱ្យមានចំណេះដឹង និងជំនាញដើម្បី៖

កំណត់ពីភាពខុសប្លែកគ្នារវាងការធ្វើបម្លាស់ទីទៅកាន់កន្លែងផ្សេងដែលមានសុវត្ថិភាព និងការធ្វើបម្លាស់ទីទៅ    

    កាន់កន្លែងផ្សេងដែលគ្មានសុវត្ថិភាពព្រមទាំងយុទ្ធវិធី  ដែលត្រូវការដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាការធ្វើបម្លាស់ទីទៅកាន់
    កន្លែងផ្សេងមានសុវត្ថិភាព

កំណត់និយមន័យនៃការជួញដូរមនុស្ស មូលហេតុ និងផលវិបាករបស់វា

ពណ៌នាពីរបៀបដែលការធ្វើបម្លាស់ទីទៅកាន់កន្លែងផ្សេងដោយគ្មានសុវត្ថិភាពអាចនាំទៅដល់ការជួញដូរមនុស្ស
ពន្យល់ពីល្បិចកលដែលជាធម្មតាប្រើប្រាស់ដោយអ្នកជួញដូរមនុស្ស
កំណត់ពីវិធីការពារកុំឱ្យមានការជួញដូរមនុស្ស។

២. ការត្រៀមលក្ខណៈមុនពេលបង្រៀន

         ម៉ូឌុលនេះចែកចេញជាច្រើនផ្នែកផ្សេងៗគ្នា ហើយមានវត្ថុបំណងខុសៗគ្នា។ ការត្រៀមលក្ខណៈមុនពេល

បង្រៀនសិស្ស ជាដំណាក់កាលត្រៀមរបស់គ្រូ។ ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបង្រៀន និងរៀន ពិសេសមេរៀន ត្រូវបានគ្រូ    
ត្រៀមទុកជាមុន។
សម្ភារឧបទេស

     ផ្នែកនេះផ្តល់នូវសេចក្តីសង្ខេបពីសម្ភារឧបទេស។ ភាគច្រើនជាសម្ភារមូលដ្ឋាន ដូចជា ប៊ិច ឬក្រដាស។ សម្ភារ    

ផ្សេងទៀតនៅក្នុងមេរៀននេះនឹងត្រូវផ្ដល់ឱ្យសិស្សសម្រាប់អនុវត្ត តាមរយៈឯកសារសម្រាប់សិស្ស ដែលបានភ្ជាប់នៅ
ក្នុងម៉ូឌុលនេះ។

លទ្ធផលរំពឹងទុក

      គឺជាល្បះបញ្ជាក់នូវអ្វីនឹងត្រូវសម្រេចបាន និងវាយតម្លៃនៅខាងចុងមេរៀន។ ល្បះទាំងនេះទាក់ទងនឹង គោលដៅ

រួមរបស់បណ
ំ ន
ិ ជីវត
ិ ដែលបានកំណត់នៅក្នង
ុ គោលការណ៍ណនា
ែ ប
ំ ណ
ំ ន
ិ ជីវត
ិ នៅមធ្យមសិកសា
្ បឋមភូមិ។
សញ្ញាសម្គាល់សម្រាប់សកម្មភាពនីមួយៗ

       ខាងក្រោមនេះ ជាសញ្ញាសម្គាល់សកម្មភាពងាយៗដើម្បីឱ្យគ្រូអនុវត្តបានជោគជ័យក្នុងការបង្រៀន និងរៀន។
ធ្វើសកម្មភាព៖ គ្រូចាំបាច់ត្រូវធ្វើសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួន
សរសេរ
សួរ

ពន្យល់

៖ ពេលខ្លះត្រូវការឱ្យគ្រូសរសេរនៅលើក្តារខៀន

៖ មានសំណួរ ដែលត្រូវសួរទៅកាន់សិស្ស

៖ ពន្យល់ចំណុចសំខាន់ៗ ឬ ប្រាប់សិស្សនៅក្នុងថ្នាក់

-ខ-

លំនាំបង្រៀន
    មេរៀននីមយ
ួ ៗចែកជា៣ផ្នក
ែ ។ ផ្នក
ែ ទី១ គឺជាសេចក្តផ
ី ម
ើ្ត ដែលយើងព្យាយាមផ្សារភ្ជាបទៅ
់ នឹងចំណះេ ដឹងដល
ែ            
សិសស្ មានសប
្រា ់ ឬរំលក
ឹ ទៅមេរៀនចាស់។ ផ្នក
ែ ទី២ យើងនឹងបង្រៀនសកម្មភាពសំខាន់ៗដោយផ្អក
ែ លើវធ
ិ សា
ី ស        
្ត្រ
បង្រៀនបែបការងារគម្រោង(ចុះស្រាវជ្រាវ ប្រមល
ូ ព័តមា
៌ ន សម្ភាស ចងក្រងឯកសារ និងបទបង្ហាញ...។) និងយុទវ្ធ ធ
ិ ី
បងៀ្រ នផស្ ង
េ ៗទៀត។ នៅផ្នក
ែ ទី៣ ដែលជាផ្នក
ែ បញ្ចប់ យើងអាចធានាបានថា រាល់លទ្ធផលនកា
ៃ រសិកសា
្ របស់យង
ើ គឺ
បានឆ្លងកាត់នវូ យុទវ្ធ ធ
ិ ខ
ី ស
ុ ៗគ្នាជាច្រន
ើ ។

៣. ខ្លឹមសារសង្ខេប

មេរៀនសង្ខេបត្រូវបានផ្តល់ជូនឱ្យគ្រូក្នុងផ្នែកនេះ ដើម្បីជាទុនខ្លះក្នុងការបង្រៀន ហើយក៏ជាសញ្ញាណមួយជាក់

លាក់បញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនង និងសារៈសំខាន់រវាងមេរៀននីមួយៗ ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាសេចក្តីសង្ខេបរួមទាំង ១០ មេរៀននៅក្នុងម៉ូឌុលបំណិនជីវិតនេះ ៖

ចំណងជើងមេរៀន

ពេលវេលា

ខ្លឹមសារសង្ខេប

ទំព័រ

១ម៉ោង

យើងសិក្សាពីនិយមន័យនៃ  ៉ការជួញដូរមនុស្ស ៉ និងភាព
ខុសប្លែកគ្នារវាងការជួញដូរមនុស្ស
និងចំណាកស្រុក។
តាមរយៈករណីសិក្សា យើងនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍នៃ
ស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សខុសៗគ្នា ព្រមទាំងកត្តាជំរុញ និង   
កត្តាអូសទាញសម្រាប់ការជួញដូរមនុស្សនេះ។

១

២. ការជួញដូរមនុស្ស (ត)

១ម៉ោង

៣០នាទី

បន្ទាបព
់ កា
ី រសិកសា
្ បឋមនៃការជួញដូរមនុសស្ យើងនឹងសិកសា
្

៥

៣. តើអ្នកមកពីណា?

១ម៉ោង

មេរៀននេះ រំលឹកពីចំណេះដឹងដែលមានស្រាប់អំពីការធ្វើប
ម្លាស់ទីទៅកាន់កន្លែងផ្សេង។ យើងកំណត់ពីមូលហេតុនៃ កា
រធ្វើបម្លាស់ទីទៅកាន់កន្លែងផ្សេង ហើយយើងលេងល្បែង
កំសាន្ត ដែលយើងរៀនពីបញ្ហា       សាមញ្ញចំពោះអ្នកការធ្វើ
បម្លាស់ទីទៅកាន់កន្លែងផ្សេងជួបប្រទះ។ បន្ទាប់ពីនោះ យើង
ពិភាក្សាពីគ្រោះថ្នាក់ និងគុណប្រយោជន៍ដែលអាច មាន។

១៤

១ម៉ោង

ជាមួយចំណេះដឹងដែលសិស្សទទួលបានតាមរយៈការ ស្ទង់
មតិ យើងនឹងធ្វើការអង្កេតបន្ថែមទៀតអំពីការធ្វើបម្លាស់ទីទៅ
កាន់កន្លែងផ្សេងមានសុវត្ថិភាព និងការធ្វើបម្លាស់ទីទៅកាន់
កន្លែងផ្សេងគ្មានសុវត្ថិភាព។ យើងធ្វើការ   ប្រមើលមើលចំ
ណេះដឹងនេះតាមរយៈផ្ទាំង រូបភាពមួយ។

២០

១ម៉ោង

ផ្ទាំងរូបភាពដែលបង្កើតឡើង ដោយសិស្សត្រូវបានធ្វើការ
វាយតម្លៃ។ យើង "ផ្តល់មតិយោបល់ និងសរសើរ" គ្នាទៅ
វិញទៅមកអំពីកិច្ចការនេះ។ លើសពីនេះទៀត យើងស្វែង
យល់ឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនូវចំណេះដឹងរបស់យើងអំពីការត្រៀ
មការការធ្វើបម្លាស់ទីទៅកាន់កន្លែងផ្សេងទៅកាន់ទីក្រុង។ តើ
ការរៀបចំ និងជម្រើសណាមួយដែលអ្នកគួរតែជ្រើសរើស?

២៤

១. ការជួញដូរមនុស្ស

៤. សុវត្ថិភាព និងគ្មានសុវត្ថិភាព

៥. ផ្ទាំងរូបភាព

៣០នាទី

៣០នាទី

៣០នាទី

៣០នាទី

បន្ថម
ែ ទៀតអំពវី ធ
ិ ដ
ី ល
ែ ឈ្មញ
ួ ជួញដូរមនុសស្ ប្រប
ើ ស
្រា ់ និង   
មធ្យោបាយខុសៗគ្នានកា
ៃ រកេងយកផលប្រយោជន៍។ យើង
បង្រៀនឱ្យសិសស្ ត្រៀមខ្លន
ួ និងគិតឱ្យបានស៊ជ
ី ម្រៅហយ
ើ នឹង
សួរសំណរួ ដើមប្ រ
ី ៀនបន្ថម
ែ ទៀតអំពល
ី ប្ ច
ិ កល
ដែលអាច
មានពីឈញ
ួ្ម ជួញដូរមនុសស្ ។

-គ-

៦. ទីក្រុងធំ

៧. ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន

៨. ការមកដល់ទីក្រុង

១ ម៉ោង

ដោយសារអ្នកការធ្វើបម្លាស់ទីទៅកាន់

១ ម៉ោង

៣០នាទី

សិស្សធ្វើយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
នៅក្នុង                

៣៦
សហគមន៍ដើម្បីបង្ហាញពីចំណេះដឹងរបស់ពួកគេអំពីចំណាក

១ម៉ោង

បន្ទាប់ពីការរៀបចំទាំងនេះ សិស្សត្រូវសំដែងជាធ្វើដំណើរទៅ

៣០នាទី

៣០នាទី

កន្លែងផ្សេងនៅជន

បទភាគច្រើនទៅទីក្រុងភ្នំពេញ សិស្សនឹងសិក្សាបន្ថែមទៀត
អំពីទីក្រុងនេះ។     ពួកគេកំណត់ភាពខុសប្លែកគ្នារវាងទីក្រុង
ធំមួយ និង ភូមិតូចមួយ។ ពួកគេក៏រៀនកត់ចំណាំទីតាំងមួយ
ចំនួនក្នុងទីក្រុងព្រមទាំងរៀនពីមុខងារនិងប្រវត្តិរបស់ពួកវា។

២៩

ស្រុកមានសុវត្ថិភាព។ ពួកគេចែកខិត្តប័ណ្ណ ឬផ្ទាំងរូបភាពទៅ
ឱ្យអ្នកភូមិព្រមទាំងផ្តល់ព័ត៌មានដល់ពួកគេ។
ទីក្រុងភ្នំពេញ។

ពួកគេរៀនអំពីជម្រើសសុវត្ថិភាពផ្សេងៗ

៣៨

ក្នុងការស្វែងរកផ្ទះជួល និងរៀនសម្របខ្លួនជាមួយជីវិតនៃអ្នក
ទីក្រុង។

នេះមានន័យថា 

រៀនពីរបៀបដែលធ្វើឱ្យមាន

អារម្មណ៍សប្បាយចិត្ត និងអ្វីដែលគួរដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកិច្ច
សន្យាជួល។
៩. ច្បាប់ស្ដីពីការបង្ក្រាបអំពើ

ពង្រាត់ និងជួញដូរមនុស្ស និងអំពើ
ធ្វើអាជីវកម្មលើមនុស្ស

១ម៉ោង

៣០នាទី

តួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាល

និងច្បាប់ប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស

ត្រូវបានសិក្សា។ យើងរៀនពីសេចក្តីដកស្រង់នៃច្បាប់ប្រឆាំង
ការជួញដូរមនុស្ស

និងអំពីសិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះ

៤៦

និង

គ្រួសារ។ វាគ្មិនកិត្តិយសម្នាក់មកពីសហគមន៍នឹងត្រូវបាន    
អញ្ជើញមកដើម្បីនិយាយអំពីករណីក្នុងមូលដ្ឋាន

និងកិច្ចខំ

ប្រឹងប្រែង និងយុទ្ធនាការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស។
១០. ការវាយតម្លៃចំណេះដឹង

១ម៉ោង

៣០នាទី

សិស្សធ្វើបទបង្ហាញពីជំនាញ
តាមរយៈ

និងចំណេះដឹងរបស់ពួកគេ    

ការធ្វើបទបង្ហាញណែនាំមួយនៅក្នុងថ្នាក់រៀន។     

ពួកគេអញ្ជើញសិស្សពីថ្នាក់ទី៩/១២ផ្សេងទៀត

៥៣

ឬបងប្អូន

ណាម្នាក់មកទស្សនា។ បន្ទាប់ពីនោះ ចំណេះដឹងនឹងត្រូវបាន
វាយតម្លៃតាមរយៈសំណួរសរសេរមួយ។

៤. ការវាយតម្លៃ

	   ការវាយតម្លៃមាន២ផ្នែកសំខាន់ៗ។ មួយផ្នែកជាការវាយតម្លៃនៅចុងបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលនីមួយៗ  និងជាវិញ្ញាសា
សរសេរ ដែលយើងត្រូវបញ្ចូលនៅផ្នែកខាងចុងម៉ូឌុល ។ ផ្នែកមួយទៀត ជាការវាយតម្លៃទៅលើឥរិយាបថសិស្ស ដោយ
គ្រូជាអ្នកសង្កេត ផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយដាក់ពិន្ទុ។ វិធីវាយតម្លៃទាំងពីរចំណុចនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការវាស់ចំណេះ
ដឹង និងឥរិយាបថរបស់សិស្សម្នាក់ៗ ។ ចំពោះការវាយតម្លៃសិស្សនេះ យើងគិតពិន្ទុ ៥០ ស្មើទៅនឹងមុខវិជ្ជាមួយចំនួនផង
ដែរ គឺយើងឱ្យពិន្ទុ ៣៥ ទៅលើឥរិយាបថ និងពិន្ទុ ១៥ ទៅលើវិញ្ញាសាសរសេរ។  

៥. ឯកសារបន្ថែម
        ផ្នែកនេះផ្តល់នូវព័ត៌មានរួមសម្រាប់គ្រូប្រើប្រាស់ រួមទាំងផ្ទាំងរូបភាពសម្រាប់គ្រូប្រើប្រាស់នៅក្នុងមេរៀននេះ។

-ឃ-

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

មេរៀនទី ១ៈ ការជួញដូរមនុស្ស
រយៈពេលបង្រៀនៈ ១ម៉ោង ៣០នាទី

þ ការត្រៀមលក្ខណៈ
មុនពេលបង្រៀនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូត្រូវ
  អាន និងពិនិត្យមេរៀនដោយហ្មត់ចត់ និងធ្វើកិច្ចតែងការបង្រៀន
  ពិនិត្យមើលឯកសារសិស្ស ដើម្បីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាន និងសំណួរ សម្រាប់សកម្មភាពត្រូវ
    នឹងការបង្រៀនដែរឬទេ
  សរសេរសំណួរលើក្តារខៀន ឬនៅលើក្រដាសផ្ទាំងធំ។ ប្រសិនបើសិស្សមានឯកសារ គេអាចមើល
    ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
មើលកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃ
រៀបចំបន្ទប់រៀន (តុ កៅអី ក្តារខៀន...)។
សម្ភារឧបទេស ធនធានដែលត្រូវការ
ករណីសិក្សារបស់ ចាន់ធី

វត្ថុបំណង

នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់ សិស្សនឹងអាចៈ
- ផ្តល់និយមន័យ ការជួញដូរមនុស្ស។

- កំណត់ពីវិធីដែលឈ្មួញជួញដូរមនុស្សប្រើប្រាស់។
- ស្វែងយល់ពីកត្តាជំរុញ និងកត្តាអូសទាញដែលរួមចំណែកដល់ការជួញដូរមនុស្ស។

១៥នាទី

សេចក្តីផ្តើមៈ ចំណេះដឹងដែលមានស្រាប់
តើមាននរណាម្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀននេះធ្លាប់បានឮពាក្យ "ការជួញដូរមនុស្ស" ដែរឬទេ?

ប្រសិនបើមាន តើអ្នកអាចពន្យល់ពីអត្ថន័យរបស់វាបានដែរឬទេ?
ប្រសិនបើមិនធ្លាប់ឮ តើអ្នកគិតថាវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណា?

បិទនិយមន័យ  ៉ការជួញដូរមនុស្ស  ៉ ដែលបានត្រៀមរួចមកហើយនោះនៅលើក្តារខៀន

និយមន័យ ៉ការជួញដូរមនុស្ស ៉

"ការជួញដូរមនុស្ស  ៉ជាការដោះដូរដោយមានការបង្ខំ ការដើរខ្សែលើ ឬមានការបិទបាំងអ្វីមួយ។ វាមិនមែនជាជម្រើសរបស់
ពួកគេទេ តែមានការកេងប្រវ័ញ្ចដោយភាពអវិជ្ជា ភាពក្រីក្រ ឬការ គ្មានទីពឹងពាក់របស់ពួកគេ។ ពួកគេត្រូវបានប្រើប្រាស់
ដោយឈ្មួញទុច្ចរិតអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាប្រាក់កាស។

ការកេងប្រវ័ញ្ចអាចជាការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្ម   

ប៉ុន្តែជាញឹកញយគឺយកចំណេញខាងផ្លូវភេទដែលកុមារ និងស្រ្តីជាអ្នកប្រឈមមុខខ្ពស់បំផុត។"
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ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

ខ្ញុំនឹងអានឱ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្តាប់នូវករណីសិក្សាមួយ អំពីស្រ្តីម្នាក់ ដែលមានឈ្មោះថា "ចាន់ធី"។ គាត់ត្រូវបានគេ
ជួញដូរដោយស្រ្តីម្នាក់ឈ្មោះ "រំដួល"។ រំដួលជាមិត្តភក្តិរបស់បងស្រី ចាន់ធី ហើយរំដួលក៏នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាផងដែរ។
តើអ្នកគិតថាចាន់ធីត្រូវបានគេជួញដូរដោយរបៀបណា?

អានករណីសក
ិ សា
្ នៅក្នង
ុ សេចក្តណ
ី នា
ែ គ
ំ ។
ូ្រ អ្នកអាចផ្អាកបន្តច
ិ នៅចុងកថាខណ្ឌនម
ី យ
ួ ៗ ដើមប្ ីឱ្យសិស្សទាយថាអ្វីនឹង

កើតឡើងបន្តទៀត។

៤៥ នាទី

សកម្មភាពសំខាន់ៗៈ ករណីសិក្សា
  ករណីរបស់ចាន់ធី

ហេតុអ្វីបានជាធ្លាក់ខ្លួនក្នុងការជួញដូរមនុស្ស?

ចម្លយ
ើ អាចមាន៖ការខ្វះគម្រោង ចំណះេ ដឹងអាចបង្កត
ើ ជាការប្រឈម និងធ្វឱ
ើ យ្ អ្នកបំលាស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ កាន់តែ

ងាយរងគ្រោះ។

      ឈ្មួញជួញដូរមនុស្សអាចធ្វើការជួញដូរនៅកន្លែងជាច្រើន។ ពួកគេអាចមកភូមិរបស់យើង  ហើយបោកបញ្ឆោតយើង
ដោយការនិយាយនូវអ្វីដែលយើងពិតជាចង់ឮ...។

      តើអ្វីដែលពួកគេអាចប្រាប់យើងនិងធ្វើឱ្យយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍? (ការងារនៅទីក្រុង ការផ្សងព្រេង ការធ្វើ
ដំណើរ ។ល។)

      ឈ្មួញជួញដូរមនុស្សក៏អាចធ្វើការជួញដូរ ខណៈពេលដែលយើងកំពុងធ្វើចំណាកស្រុកផងដែរ។ ពួកគេអាចនៅលើ

ឡាន ពួកគេអាចរង់ចាំយើងនៅបេនឡាន ហើយព្យាយាមបោកបញ្ឆោតយើងដោយការសន្យាកុហក។ ពួកគេអាចជា
មនុស្សដែលយើងមិនស្គាល់ ប៉ុន្តែភាគច្រើន ពួកគេជាអ្នកដែលយើងស្គាល់។

យើងបានស្តាប់រឿងរបស់ចាន់ធីម្តងរួចមកហើយ ខ្ញុំនឹងអានរឿងនេះឱ្យអ្នកស្តាប់ម្តងទៀត។ លើកនេះអ្នកត្រូវស្តាប់ដោយ
យកចិត្តទុកដាក់ និងឆ្លើយសំណួរខាងក្រោមនេះ៖

      តើយើងអាចធ្វើបានអ្វីខ្លះ ដើម្បីការពារ ចាន់ធី កុំឱ្យគេជួញដូរ?

អ្នកអាចគិតរកចម្លើយសម្រាប់សំណួរនេះនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃរឿង។ មានកិច្ចការ ជាច្រើនដែលអាចធ្វើដើម្បី

ការពារកុំឱ្យមានការជួញដូរមនុស្ស
ហើយ។

ប៉ុន្តែក៏នៅតែមានឱកាសជួយ

បើទោះបីជាចាន់ធីត្រូវបានគេរំលោភបំពានរួចមក

ចូរសរសេរសកម្មភាពទាំងនោះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នក។
អានរឿងរបស់ចាន់ធីម្តងទៀត

       ឥឡូវអ្នកកាន់សៀវភៅ និងទៅនិយាយប្រាប់មនុស្សចំនួនបីនាក់នៅក្នុងថ្នាក់អំពីជម្រើស(សកម្មភាព)របស់អ្នក។

អ្នកត្រូវពន្យល់ពួកគេ និងស្តាប់ចម្លើយរបស់ពួកគេ។   ប្រសិនបើអ្នកបានឮអ្វីដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់បាន (ចម្លើយដ៏ល្អ
ដែលអ្នកមិនបាននឹកឃើញ) អ្នកអាចបន្ថែមវាចូលទៅក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នក។
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ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
អនុញ្ញាតឱ្យសិស្សធ្វើសកម្មភាព និងចែករំលែកចម្លើយរបស់ពួកគេ។
តើដំបូន្មានណាខ្លះ (ទាក់ទងនឹងការជួញដូរមនុស្ស) ដែលអ្នកអាចផ្តល់ឱ្យនរណាម្នាក់ដែល ចង់បលា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់

កន្លង
ែ ផស្ ង
េ ?

វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ជាពិសេសសម្រាប់ស្រ្តីដែលមិនត្រូវធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯង ទាល់តែសោះ!

៣០ នាទី

បញ្ចប់មេរៀនៈ ការសម្តែងរឿង

មិនមាននរណាម្នាកដ
់ ល
ែ ប្រឈមមុខនឹងការជួញដូរដោយគ្មានអ្វជ
ី រំ ញ
ុ ឬអូសទាញនោះទេ។ វាតែងតែមានកត្តាមួយ

ចំនន
ួ ដែលជះឥទ្ធព
ិ លដល់ឱកាសដែលត្រវូ បានគេជញ
ួ ដូរ។ យើងហៅអ្វី ទាំងអស់នោះថា "កត្តាជំរញ
ុ និងកត្តាអូសទាញ"។
ខ្ញន
ំុ ង
ឹ សរសេរ កត្តាខ្លះៗនៅលើក្តារខៀន។
  ភាពក្រីក្ររបស់គ្រួសារ
  ស្វែងរកការងារ

  ត្រូវការប្រាក់ដើម្បីទិញរបស់មានតម្លៃ

  ជម្លោះគ្រួសារ ឬគ្រួសារមានការបែកបាក់
  គ្រោះធម្មជាតិ ឬសង្រ្គាម។

នៅមានកត្តាជាច្រន
ើ ទៀត ហើយនេះគ្រានត
់ ជា
ែ ការបង្ហាញកត្តាខ្លះៗតែបណ
ុ៉
ះ្ណោ ។ ជាមួយកត្តាជំរញ
ុ
និងកត្តា

អូសទាញទាង
ំ នេះ ខ្ញច
ំុ ង់ឱយ្ អ្នកធ្វល
ើ ហា
ំ ត់មយ
ួ ជាដៃគូ អ្នកត្រវូ រៀបចំការសម្តង
ែ រឿងមួយ។ ម្នាកក
់ ង
ុ្ន ចំណោមអ្នកទាំងពីរ
ជាមនុសស្ អាក្រក់

ហើយម្នាកទ
់ ៀតជាជនរងគ្រោះ។

អ្នកត្រវូ សម្តង
ែ ពីសន
្ថា ភាពដែលនាំឱយ្ មានការជួញដូរមនុសស្ ។

មានវិនយ
័ មួយ គឺអក
្ន មិនអាចនិយាយបានទេ ប៉ន
ុ អា
ែ្ត ចប្រស
ើ ម្លង
េ ធ្វត
ើ ប
្រា តា
់ ម និងធ្វកា
ើ យវិការ។ សិសស្ ដទៃតវូ្រ សង្កត
េ
និងទាយថាអ្វី កំពង
ុ កើតឡើង។

ប្រសន
ិ បើអាចផ្តលឧ
់ ទាហរណ៍មយ
ួ អំពក
ី ង
េ្ម ប្រស
ុ ម្នាកដ
់ ល
ែ កំពង
ុ អង្គយ
ុ នៅតាមផ្លវូ ។ ក្មង
េ នោះមានទឹកមុខស្រងត
ូ 

ស្រងាត់ និងមិនដង
ឹ ថាត្រវូ ធ្វអ
ើ ទ
ី្វ េ ព្រោះគាត់ជាមនុសស្ ក្រក
ី ្រ នង
ិ គ្មានការងារធ្វ។
ើ រំពច
េ នោះ មានឡានមួយបើកមកឈប់
ក្បរែ គាត់។ បុរសម្នាកបា
់ នចេញពីឡាន ហើយបក់ដហៅ
ៃ
ក្មង
េ នោះ។ ពួកគេបាននិយាយគ្នាមយ
ួ សន្ទះុ បន្ទាបម
់ កក្មង
េ 
ប្រស
ុ នោះក៏បានឡើងឡាន។ ពួកគេកបា
៏ នបើកចេញទៅ...។
តើមានអ្វក
ី ត
ើ ឡើងនៅទីនះេ ?
     ទុកពេល១០នាទី ឱ្យសិសស្ ពិភាក្សាជាដៃគ។
ូ

បន្ទាបម
់ ក
ឡើង។

ឱ្យដៃគម
ូ យ
ួ ចំនន
ួ ឡើងបង្ហាញពីគន
ំ ត
ិ របស់ពក
ួ គេ

និងឱ្យសិសស្ ដទៃទៀតទាយថាតើមានរឿងអ្វក
ី ព
ំ ង
ុ កើត

អរគុណអ្នកទាំងអស់គដ
្នា ល
ែ បានចូលរួមក្នង
ុ ថ្នាកន
់ ះេ ខ្ញស
ំុ ង្ឃម
ឹ ថានឹងជួបអ្នកនៅសប្តាហ៍កយ
្រោ ទៀត។
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សេចក្តីណែនាំគ្រូ ករណីសិក្សាអំពីការជួញដូរមនុស្ស
រឿងរបស់ចាន់ធី
ខ្ញុំបានជួបរំដួលនៅឯវត្តក្នុងអំឡុងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មី។ នាងគឺជាអ្នកភូមិជាមួយខ្ញុំ ហើយជាមិត្តភក្តិរបស់បងស្រីខ្ញុំ។ នាង  

បានចាកចេញពីភូមិកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះ។

ខ្ញុំមិនដែលបានជួបនាងទាល់តែសោះតាំងពីពេលដែលនាងចាកចេញ

ទៅ។ រំដួលមានការងារល្អ និងមើលទៅស្អាតបាត រួមទាំងសម្លៀកបំពាក់ និងសក់របស់នាង។ ខ្ញុំក៏ចង់ចាកចេញពីស្រុក

កំណើតដែរ ព្រោះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក្រណាស់ ហើយឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាជនពិការ និងតែងតែស្រវឹងជារឿយៗ។ យើងស្ទើរតែ
គ្មានអ្វីចិញ្ចឹមប្អូនតូចៗ។ តាំងពីអាយុ១០ឆ្នាំមក ខ្ញុំតែងតែនៅផ្ទះ និងធ្វើការដាំស្ល មើលប្អូនៗ បោកសម្លៀកបំពាក់។
ខ្ញុំតែងតែអស់កម្លាំង និងធុញថប់ណាស់។ រំដួលបានសន្យាថានឹងរកការងារឱ្យខ្ញុំធ្វើក្នុងក្លឹបកំសាន្តទំនើបមួយក្នុងទីក្រុង

ភ្នំពេញ។ រំដួលមានឫកពារល្អដែលខ្ញុំគ្មានហេតុផលណាមិនជឿនាងនោះទេ។ នាងបានឱ្យលេខទូរស័ព្ទរបស់នាងមកខ្ញុំ
និងឱ្យខ្ញុំខ្ចីលុយ
េគច្រណែន។

២០ដុល្លារទុកសម្រាប់ជិះរថយន្តឈ្នួល។

នាងបានប្រាប់ខ្ញុំថា  មិនឱ្យប្រាប់អ្នកដទៃទេ

ព្រោះខ្លាច

បន្ទាប់ពីទុកប្រាក់១៥ដុល្លារឱ្យម្តាយខ្ញុំរួច ខ្ញុំជិះរថយន្តឈ្នួល និងទូរស័ព្ទទៅប្រាប់រំដួលថានាងទៅជួបខ្ញុំនៅផ្សារធំថ្មី។

រំដួលបាននាំខ្ញុំទៅកាន់ក្លឹបកំសាន្តមួយ ហើយទុកខ្ញុំឱ្យនៅជាមួយម្ចាស់ហាងនោះ។ ម្ចាស់ហាងនោះបាននាំខ្ញុំទៅកាន់
ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ ហើយទិញសម្លៀកបំពាក់ ២សម្រាប់ និងស្បែកជើង១គូឱ្យខ្ញុំ។ ខ្ញុំគិតថា  ដំបូងខ្ញុំនឹងធ្វើជាអ្នក

ជូត តុសិន បន្ទាប់មកទើបធ្វើជាអ្នកបម្រើ។ ប៉ុន្តែនៅយប់ដំបូង ម្ចាស់ហាងបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យរង់ចាំនៅក្នុងបន្ទប់ ខណៈពេល
ដែលគាត់ទៅជួបអ្នកដែលត្រូវការខ្ញុំ។

ខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើការជាអ្នកបម្រើទេ។ ផ្ទុយទៅវិញមានក្មេងទំនើង២នាក់របស់ម្ចាស់ហាង បានចាប់ផ្តើមគំរាម និង

វាយធ្វើបាបខ្ញុំ ហើយប្រាប់ខ្ញុំថា  ខ្ញុំត្រូវបានគេលក់ឱ្យមកទីនេះ និងត្រូវតែរកប្រាក់សងគេវិញ។ ពួកគេប្រាប់ថា  ខ្ញុំត្រូវតែ
រួមភេទជា មួយភ្ញៀវ ហើយប្រសិនបើខ្ញុំមិនព្រម ខ្ញុំនឹងទទួលរងការវាយដំជាទម្ងន់។ ខ្ញុំមិនអាចរត់គេចចេញបានទេ ព្រោះ

គេចាក់សោរខ្ញុំទុកនៅក្នុងបន្ទប់ ព្រមទាំងយាមខ្ញុំទៀតផង។ ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់រឿងនេះដល់ភ្ញៀវមួយចំនួន ហើយមានអ្នកខ្លះថា
ពួកគេនឹងជួយខ្ញុំ តែគ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើបានសោះ។
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មេរៀនទី ២ៈ ការជួញដូរមនុស្ស(ត)
រយៈពេលបង្រៀនៈ ១ម៉ោង ៣០នាទី

þ ការត្រៀមលក្ខណៈ
មុនពេលបង្រៀនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូត្រូវ
  អាន និងពិនិត្យមេរៀនដោយហ្មត់ចត់ និងធ្វើកិច្ចតែងការបង្រៀន
  ពិនិត្យមើលឯកសារសិស្ស ដើម្បីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាន និងសំណួរ សម្រាប់សកម្មភាពត្រូវ
    នឹងការបង្រៀនដែរឬទេ
  សរសេរសំណួរលើក្តារខៀន ឬនៅលើក្រដាសផ្ទាំងធំ   ប្រសិនបើសិស្សមានឯកសារ គេអាចមើល
    ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
មើលកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃ
រៀបចំបន្ទប់រៀន (តុ កៅអី ក្តារខៀន...)។
មើលកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃ
រៀបចំបន្ទប់រៀន ៖ តុ កៅអី ក្តារខៀន។ ល។
សម្ភារឧបទេស ធនធានដែលត្រូវការ

ឯកសារ ២.១៖ សម្រាប់សិស្ស   
 ៉ការពិតអំពីការជួញដូរមនុស្ស   ៉
ឯកសារ ២.១៖ សម្រាប់សិស្ស   
 ៉ករណីសិក្សា  ៉

វត្ថុបំណង

នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់ សិស្សនឹងអាចៈ

- កំណត់កត្តាអូសទាញ និងកត្តាជំរុញ តួអង្គសំខាន់ៗ យុទ្ធវិធី និងល្បិចកលផ្សេងៗ ព្រមទាំងរបៀបកេង
  ប្រវ័ញ្ចចំពោះជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរ។

- បង្ហាញពីជំហានសំខាន់ៗដើម្បីការពារមិនឱ្យមានការជួញដូរមនុស្ស។   

១៥នាទី

							
សេចក្តីផ្តើម

យើងនឹងលេងល្បែងកំសាន្តមួយនៅក្នុងថ្នាក់អំពីអគារ និងទីតាំងមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ សិស្សម្នាក់ក្នុង          

ចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជ្រើសរើសប័ណ្ណមួយពីក្នុងប្រអប់។

អ្នកមិនអាចបង្ហាញរូបភាពនេះដល់សិស្សដទៃបានទេ    

ប៉ុន្តែអ្នកអាចប្រាប់នូវអ្វីដែលមាននៅលើរូបភាពនោះដោយការពណ៌នា។ អ្នកអាចរៀបរាប់ពីរូបរាង ទំហំ ទីតាំង និង
ពណ៌។

ឧទាហរណ៍ ៖ នៅចំកណ្តាលនៃរូបភាពគឺមានរូបការេពណ៌ក្រហមដ៏ធំមួយ។ នៅក្នុងការ៉េនោះ គឺមានបង្អួចមូល៥...។    
សិស្សទាំងអស់អាចស្តាប់ការពន្យល់នេះ និងគូរវានៅក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ នៅចំណច
ុ ណាមួយ អ្នកប្រហល
ែ ជានឹង

អាចស្គាលព
់ អ
ី គារនោះ។ អ្នកទីមយ
ួ ដែល ស្គាល់វាអាចស្រែកប្រាប់ចម្លើយបាន។   ប្រសិនបើអ្នកឆ្លើយត្រូវ អ្នកនឹងក្លាយ  
ជាអ្នកបន្ទាប់ដែលត្រូវជ្រើសរើសប័ណ្ណមួយទៀត។ លេងល្បែងកំសាន្តនេះមួយសន្ទុះ។
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៥៥ នាទី

សកម្មភាពសំខាន់ៗ
     តើនរណានៅចាំអ្វីដែលយើងបានរៀនពីសប្តាហ៍មុន?

     បិទនិយមន័យ  ៉ការជួញដូរមនុស្ស  ៉នៅលើក្តារខៀនម្តងទៀត។     

មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលទាក់ទងការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ លំហាត់បន្ទាប់គឺត្រូវធ្វើជាក្រុម។ ក្រុម
នីមួយៗមានសមាជិក

៤នាក់

ហើយនឹងទទួលបានរឿងមួយ។

ហើយឆ្លើយនឹងសំណួរ ខាងក្រោម ៖

ខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នកអានរឿងនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់  

- តើនៅក្នុងសាច់រឿងនិយាយអំពីអ្វី?

- ហេតុអ្វីប្រជាជនសម្រេចចិត្តចាកចេញពីផ្ទះ?

- តើវាជាស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សឬ? ហេតុអ្វី?
- តើឈ្មួញជួញដូរមនុស្សជាអ្នកណាខ្លះ?

- តើគេប្រើប្រាស់វិធីបែបណាខ្លះក្នុងការទាក់ទាញចិត្ត?

- តើបុគ្គលនោះអាចធ្វើបានឬអត់ក្នុងស្ថានភាពនៃសាច់រឿង? ដើម្បីការពារខ្លួនកុំឱ្យធ្លាក់ជាជនរងគ្រោះ
  នៃការជួញដូរតើបុគ្គលត្រូវធ្វើដូចម្ដេចខ្លះ?

- តាមរយៈរឿងនេះ  តើអ្នកទទួលបាននូវបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះ?
        ឱ្យសិស្សអង្គុយជាក្រុមតូចៗ និងពិភាក្សាពីរឿងដែលអ្នកបានឱ្យទៅពួកគេ។ ទុកពេលប្រហែល១០នាទីឱ្យ
ពួកគេធ្វើកិច្ចការនេះ។

អ្នកបានអាន និងវិភាគរឿងមួយរួចមកហើយ ប៉ុន្តែដូចអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹង គឺមានរបៀបជួញដូរមនុស្ស

ខុសៗគ្នាជាច្រើន។ សម្រាប់កិច្ចការបន្ទាប់ អ្នកនឹងត្រូវការ ឯកសារ ២.១ សម្រាប់សិស្ស ផងដែរ។ ឯកសារនេះប្រាប់
អ្នកអំពី៖

កត្តាអូសទាញនិងកត្តាជំរុញ
- តួអង្គសំខាន់ៗ

- យុទ្ធវិធី និងល្បិចកលបោកបញ្ឆោត

- ការជួញដូរមនុស្ស និងការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្ម។
         ដំបូង យើងនឹងអានឯកសារនេះជាមួយគ្នា។

         ចែកឯកសារសម្រាប់សិស្ស ៧.១ ទៅឱ្យសិស្ស និងឱ្យសិស្សមួយចំនួនអានឮៗដើម្បីឱ្យសិស្សដទៃស្តាប់។

         ជាមួយព័ត៌មាននេះ យើងនឹងអង្កេតរឿងដទៃទៀត។ ក្រុមនីមួយៗ ត្រូវសង្កេតយ៉ាងតិចណាស់ ៤រឿងផ្សេងទៀត
និងព្យាយាមកំណត់ :

      ១.  កត្តាអូសទាញ និងកត្តាជំរុញ
      ២.  តួអង្គសំខាន់ៗ

      ៣. យុទ្ធវិធីបោកបញ្ឆោត
      ៤. ការកេងប្រវ័ញ្ច

         នៅក្នុងក្រុមរបស់អ្នក អ្នកអាចពិភាក្សាពីធាតុខុសៗគ្នាក្នុងសាច់រឿង ហើយសរសេរវាទុកក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នក។     
អ្នកអាចជ្រើសរើសករណីសិក្សាផ្សេងៗទៀតដោយខ្លួនរបស់អ្នក។ មានករណីសិក្សាចំនួន៩ខុសៗគ្នា។

         អនុញ្ញាតឱ្យសិស្សដើរជុំវិញបន្ទប់រៀន និងជ្រើសរើសករណីសិក្សា។ ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំងអស់គ្នា ជាអ្នក

អាន រីឯអ្នកផ្សេងទៀត ជួយកំណត់ពីចំណុចទាំង៤ខុសៗគ្នា ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនេះ។ ក្រោយពេល២០នាទី
ឬនៅ ពេលពួកគេបញ្ចប់ អ្នកអាចឱ្យសិស្សត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងរបស់ពួកគេវិញ។
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ខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសករណីសិក្សាមួយ ដោយខ្លួនរបស់ខ្ញុំនិងអានវាខ្លាំងៗ។ បន្ទាប់មក ខ្ញុំចង់ដឹងពីធាតុខុសៗ

គ្នាណាខ្លះដែលអ្នករកឃើញ។ យើងនឹងបង្កើតជាបញ្ជីដ៏ពេញលេញមួយនៃធាតុ ទាំងនោះជាមួយគ្នា។

         សួរសិស្សអំពីកត្តាជម្រុញ និងអូសទាញ វិធីសាស្រ្ត តួអង្គ និងរបៀបក្នុងការកេងប្រវ័ញ្ច និងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេ

បំពេញបន្ថែមឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក។ ធ្វើដូចគ្នានេះជាមួយករណីសិក្សាផ្សេងៗទៀត និងព្យាយាមឱ្យសិស្សទាំងអស់ចូល   
រួមក្នុងការបន្ថែមព័ត៌មានថ្មីៗទៀត។

អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការសង្កេតដ៏ល្អរបស់អ្នក។ ខ្ញុំគិតថា  យើងយល់បានយ៉ាងច្បាស់ហយ
ើ អំពកា
ី រជួញ

ដូរមនុសស្ ។ ការជួញដូរមនុសស្ មានន័យថា  ការជ្រស
ើ រើស ការបង្ខាង
ំ ទុក ការបញ្ជូន ការលាក់បាំង ឬទទួលមនុស្ស

ដោយមធ្យោបាយបង្ខិតបង្ខំ ការគំរាមកំហែង ការប្រក
ើ ម្លាង
ំ ការបោកប្រាស់ ការបន្លំ និងការប្រអ
ើ ណា
ំ
ចក្នង
ុ គោលបំណងដើ
ម្បក
ី ង
េ ចំណញ
េ យកប្រយោជន៍ពីបុគ្គលនោះ ។   ឈ្មួញជួញដូរអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ  និងល្បិចកលផ្សេងៗ ព្រមទាំង

ការនិយាយលួងលោមអូសទាញ។ ល្បិចកលអាចកាន់តែខ្ពស់ទៅៗ(ពិបាកយល់)។ ប្រជាជនតែងតែគិតថាពួកគេដឹងអ្វី

ដែលពួកគេកំពុងធ្វើ នៅពេលណាដែលពួកគេចាប់ផ្តើមធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ ប៉ុន្តែពួកគេប្រហែលជាមិនដឹងពី

ចម្ងាយនៃគ្រោះថ្នាក់ និងការប្រឈមនានាទេ។ ការជួញដូរមនុស្ស អាចកើតឡើងនៅគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ នៃការ

ធ្វើបលា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ (នៅពេលធ្វើដំណើរ និងពេលទៅដល់កន្លែងធ្វើការ)។ ខណៈពេលដែលបុរស ក៏ត្រូវ
បានគេជួញដូរដែរនោះ ក្មេងស្រី កុមារ និងយុវជនគឺជាជនរងគ្រោះភាគច្រើនបំផុត។

       អ្នកធ្វើចំណាកស្រុក អាចការពារខ្លួនឯង កុំឱ្យក្លាយជាជនរងគ្រោះ ដោយការជួញដូរមនុស្សបានគឺត្រូវ៖

- ទទួលព័ត៌មានឱ្យបានច្រើនបំផុតតាមតែអាចធ្វើបាន អំពីដំណើរការធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ និងស្ថាន
   ភាពពិតប្រាកដ នៃកន្លែងការងារ មុនពេលសម្រេចចិត្តបលា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ ។

- យកឯកសារត្រឹមត្រូវ និងសមរម្យផ្សេងៗ សម្រាប់បលា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ ដោយសុវត្ថិភាព និងស្របច្បាប់
- រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រួសារ និងត្រូវមានព័ត៌មានរបស់បុគ្គល ឬភ្នាក់ងារដែលអាចជួយអ្នកបានក្នុង
  ពេលមានវិបត្តិ។

- ឈ្លាសវៃ ប្រសិនបើមានការងារនៅកន្លែងថ្មីមានលក្ខខណ្ឌល្អដែលមិនគួរឱ្យជឿ វាប្រហែលជាការពិត
  ថានឹងមានការជួញដូរ។

- គិតថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមែនសុទ្ធតែមានចេតនាល្អនោះទេ។ ការសន្យាមិនទាន់ល្អគ្រប់គ្រាន់នោះទេ។    ត្រួត
ពិនិត្យអ្វីគ្រប់យ៉ាងជាមុនសិន។

        ទាំងនេះជាកត្តាសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំ។ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវធ្វើអ្វី ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគេជួញដូររួចទៅហើយ។ មនុស្ស
ជាច្រើនបានយល់ថា វាមានភាពលំបាកក្នុងការគេចចេញពីការឃុំឃាំង ឬដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេ។
តើអ្នកមានដំបូន្មានសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងករណីសិក្សារបស់យើងដែរឬទេ?
     អនុញ្ញាតឱ្យសិស្សពិភាក្សារកចម្លើយ ដែលដោះស្រាយជាមួយគ្នា។

២០ នាទី

បញ្ចប់មេរៀន

      យើងបានអានករណីសិក្សាជាច្រើន ដែលអ្វីៗមិនសូវដំណើរការល្អ។ ឥឡូវខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នករិះរកមធ្យោបាយដើម្បីដោះ
ស្រាយនៅពេលជួបជាមួយអ្នកជួញដូរមនុស្ស ។

     សម្ដែងជាអ្នកជួញដូរមនុស្ស ហើយចូលទៅជិតសិស្សម្នាក់ដោយនិយាយថា៖

"សួស្តី ខ្ញុំត្រូវការមនុស្សប្រុសដែលមានកម្លាំងមាំមួនដើម្បីទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃ។ អ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់។
សូមឱ្យប្រាក់ ៥០០ដុល្លារមកខ្ញុំជាមុនសិនដើម្បីរៀបចំទិដ្ឋាការ លិខិតឆ្លងដែន និងសំបុត្រធានា..." សង្កេតមើល
ពីប្រតិកម្មរបស់សិស្ស។    
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ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

ចំពោះបញ្ហាខាងលើនេះអ្នកត្រូវគិតពិចារណាឱ្យបានស៊ីជម្រៅ។ តើចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះ ដែលអ្នកត្រូវសួរ? តើចំណុច

សំខាន់អ្វី ដែលអ្នកស្វែងយល់ទាក់ទងនឹងការជួញដូរមនុស្ស? តើអ្នកធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបញ្ជាក់នូវភាពស្មោះ ត្រង់នៃ

មនុស្សដែលបបួលអ្នក ជាដៃគូ អ្នកអាចអនុវត្ត វិធីខុសៗគ្នា ក្នុងការដោះស្រាយអំពីបញ្ហានេះ។ ម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង
ពីរជាឈ្មួញជួញដូរមនុស្ស

ដែលប្រើប្រាស់កលល្បិចដូចក្នុងករណីសិក្សា។ ម្នាក់ទៀតជាអ្នកភូមិ

ប្រតិកម្ម(ការឆ្លើយតប)ឱ្យបានល្អ។

ដែលត្រូវធ្វើ

        អនុញ្ញាតឱ្យសិស្សអនុវត្តកិច្ចការនេះមួយសន្ទុះ និងពិនិត្យមើលឧទាហរណ៍ល្អរបស់គូនីមួយៗ។ អញ្ជើញសិស្សទាំង
នោះឱ្យមកខាងមុខ និងបង្ហាញពីការសម្តែងរបស់ពួកគេដល់មិត្តរួមថ្នាក់ផ្សេងទៀត។

   អរគុណដែលបានមករៀនថ្ងៃនេះ ខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយ។

សេចក្តីណែនាំគ្រូ

១. ភាពខុសប្លែកគ្នារវាងការជួញដូរមនុស្ស និង ការឆ្លងដែនខុសច្បាប់

នៅពេលដែលមនុស្សសម្រេចចិត្តបំលាស់ទីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដោយការស្ម័គ្រចិត្តនិងមានគោលបំណង

ផ្ទាល់ខ្លួន។

តែងតែពាក់ព័ន្ធជាមួយជម្រើស

ចំណេះដឹង

និងការ

ពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ច។

ការជួញដូរមនុស្ស

និង

ការឆ្លងដែនខុសច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធជាមួយបំលាស់ទីមិនទៀងទាត់របស់មនុស្សដែល តែងតែខ្វះការការពារ និង ងាយរងគ្រោះ
ដោយការរំលោភបំពាន និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេងៗ។ ការជួញដូរមនុស្សគិត បញ្ចូលទាំងការបង្ខិតបង្ខំ ការប្រើកម្លាំងនិង/

ឬការបោកប្រាស់ក្នុងបំណងកេងប្រវ័ញ្ចយកប្រយោជន៍ ចំណែកឯការឆ្លង  ដែនខុសច្បាប់ប្រហែលជាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយ
ការបង្ខិតបង្ខំ

ឬការបោកប្រាស់នោះទេ។

ប្រភេទមនុស្សដែលធ្វើការឆ្លងដែនខុសច្បាប់គឺមិនមែនជាអ្នកក្រីក្រនោះទេ

ព្រោះពួកគេត្រូវឱ្យប្រាក់មួយចំនួនធំទៅឱ្យ អ្នកនាំផ្លូវដម
ើ ប្ ឆ
ី ង
្ល ដែន។ ផ្ទយ
ុ មកវិញ ប្រភទ
េ មនុសស្ ដែលត្រវូ បានគេជញ
ួ ដូរ

គឺជាអ្នកមកពីគសា
ួ្រ រក្រក
ី ្រ  ជាញឹកញាប់គឺ អ្នកក្រីក្របំផុត និងគ្រួសារឬសហគមន៍ ដែលមិនសូវត្រូវបានគេយកចិត្តទុក
ដាក់។

២. កត្តាជំរុញ និងកត្តាអូសទាញក្នុងការជួញដូរមនុស្ស

មានកត្តាជាច្រើនដែលបានជំរុញមនុស្សឱ្យចាកចេញពីផ្ទះ និងបណ្តាលឱ្យពួកគេធ្លាក់ខ្លួនជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរ។
ក្នុងចំណោមកត្តាជំរុញសាមញ្ញទាំងនោះមាន ៖
  ភាពក្រីក្រនៃគ្រួសារ
  ស្វែងរកការងារធ្វើ

  ការកើនឡើងនៃសម្ភារនិយម

  ជម្លោះគ្រួសារ ឬគ្រួសារបែកបាក់
  គ្រោះធម្មជាតិ ឬសង្គ្រាម

  ភាពអវិជ្ជា  ភាពល្ងង់ខ្លៅ  ការខ្វះការយល់ដឹងអំពីមនុស្ស
  ការខ្វះបណ្តាញជំនួយរបស់សហគមន៍

  ការរើសអើងចំពោះភេទ និង  ឬជនជាតិ(ពូជសាសន៍)

  ការមិនស្មើភាពគ្នារវាងបុរស និងស្ត្រី ក្មេងប្រុស និងក្មេងស្រីក្នុងការអប់រំ និង

    ការបណ្តុះបណ្តាល

  គោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍ដោយជ្រើសរើសតាមភេទ។
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ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
ក្នុងចំណោមកត្តាអូសទាញសាមញ្ញទាំងនោះមាន៖

  តម្រូវការកម្លាំងពលកម្មថោកៗ និងអាចកេងប្រវ័ញ្ចបាន

  មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ និងទំនាក់ទំនងមានភាពងាយស្រួល

  ការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចមិនផ្លូវការ និងទីផ្សារការងារមិនទៀងទាត់

  ការកើនឡើងនៃតម្រូវការមនុស្សស្រី និងក្មេងប្រុសតាមផ្ទះបនពេស្យា

  ការប្រឈមទាប តែទទួលបានគុណប្រយោជន៍ខ្ពស់ពីការជួញដូរមនុស្ស

  កម្សោយនៃការពង្រឹងច្បាប់ និងភាពពុករលួយនៃអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ។

៣. តួអង្គសំខាន់ក្នុងការជួញដូរមនុស្ស

ជាទូទៅ ឈ្មួញជួញដូរមនុស្សមិនមែនជាអ្នកប្លែកមុខសម្រាប់ជនរងគ្រោះទេ។  ជាញឹកញាប់   គឺនរណាម្នាក់ដែលជនរង  

គ្រោះបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ ៖ មិត្តភក្តិ អ្នកជិតខាង ឬសូម្បីតែ បងប្អូន ដៃគូស្នេហាថ្មី និងប្តី/ប្រពន្ធ។ ពួកគេត្រូវបានប្រទះ
ឃើញជាញឹកញយនៅក្នុងចំណោមក្រុមមនុស្សខាងក្រោម ៖

  ម្ចាស់រោងចក្រ ឬអ្នកជ្រើសរើសពលករយកទៅធ្វើការ
  ម្ចាស់បារ  ក្លឹបកំសាន្ត  មេបន

  អ្នកធ្វើការបញ្ជូនជនឆ្លងដែនខុសច្បាប់ត្រឡប់មកវិញ

  នរណាម្នាក់ដែលសន្យាថានឹងរៀបការ ឬសុំស្រឡាញ់អ្នក ប៉ុន្តែមានព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់
  នរណាម្នាក់ដែលសន្យាការងារនៅឯបរទេសដែលនឹងធ្វើឱ្យក្លាយជាអ្នកមានក្នុងពេលដ៏ខ្លី ។

៤. វិធីសាស្ត្រ ល្បិចកល មធ្យោបាយ ដែលប្រើដោយឈ្មួញជួញដូរមនុស្ស
  សន្យាថានឹងផ្តល់ការងារដ៏ល្អ

  សន្យាថាស្រឡាញ់ និងបង្កើតជីវិតថ្មីជាមួយអ្នក
  សន្យាថានឹងរៀបការ

  មកលេងបងប្អូនជីដូនមួយ

  សន្យាថានឹងផ្តល់ការអប់រំឱ្យបានកាន់តែខ្ពស់កាន់តែប្រសើរ

  សន្យាថានឹងផ្តល់អាហារឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់  ឆ្ងាញ់ពិសា គ្រឿងអលង្ការស្អាត  ល្អៗ
  គំរាមកំហែង
  ចាប់ពង្រត់

  ដាក់ថ្នាំសណ្តំ ។
៥. ការជួញដូរមនុស្ស និងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្ម

       ស្រ្តី និងកុមារត្រូវបានគេជួញដូរមិនត្រឹមតែដើម្បីធ្វើជាពេស្យាចារនោះទេ គឺដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មផងដែរ
ដែលមានដូចជា ៖

  ការងាររោងចក្រ
  ការងារតាមផ្ទះ

  ការងារតាមកសិដ្ឋាន

  ការងារនៅក្នុងផ្នែកកំសាន្ត រួមបញ្ចូលទាំងភាពអាសអាភាស
  ពលកម្មក្នុងសណ្ឋាគារ  ក្លឹបកំសាន្ត

  ការងារនៅកន្លែងម៉ាស្សា និងបារ  ខារ៉ាអូខេ
  ការបង្ខំឱ្យរៀបការ
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មេរៀនទី ៣ៈ តើអ្នកមកពីណា?
រយៈពេលបង្រៀនៈ ១ម៉ោង ៣០នាទី

þ ការត្រៀមលក្ខណៈ
មុនពេលបង្រៀនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូត្រូវ
  អាន និងពិនិត្យមេរៀនដោយហ្មត់ចត់ និងធ្វើកិច្ចតែងការបង្រៀន
  ពិនិត្យមើលឯកសារសិស្ស ដើម្បីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាន និងសំណួរ សម្រាប់សកម្មភាពត្រូវ
    នឹងការបង្រៀនដែរឬទេ
  សរសេរសំណួរលើក្តារខៀន ឬនៅលើក្រដាសផ្ទាំងធំ ប្រសិនបើសិស្សមានឯកសារ គេអាចមើល
    ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
មើលកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃ
រៀបចំបន្ទប់រៀន (តុ កៅអី ក្តារខៀន...)។
សម្ភារឧបទេស ធនធានដែលត្រូវការ
ក្រដាសរ៉ាម

ផ្ទាំងរូបភាពនៃប្រទេសកម្ពុជា

ក្រដាសតូចៗទុកបិទនៅលើផ្ទាំងរូបភាព

ឯកសារ ៣.១ និង ៣.២ សម្រាប់សិស្ស ឡេវអាវពណ៌ គ្រាប់ឡុកឡាក់។
វត្ថុបំណង

នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់ សិស្សនឹងអាច ៖

- ចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃមូលហេតុដែលមនុស្សធ្វើចំណាកស្រុក។
- បែងចែក និងបង្កើតបញ្ជីនៃគុណប្រយោជន៍ និងគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើចំណាកស្រុក។

៤០នាទី

ចំណងជើងមេរៀនទី ៣ៈ តើអ្នកមកពីណា?
សេចក្តីផ្តើម

 ស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់រៀននេះ។ យើងនឹងសិក្សាអំពីប្រធានបទសំខាន់ៗជាច្រើន ហើយយើងនឹងធ្វើសកម្មភាព

ជាមួយគ្នា។ បញ្ហាដំបូងដែលខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នកធ្វើគឺយកក្រដាសរ៉ាម ពណ៌សមួយ សន្លឹក។
      គ្រូចែកឱ្យសិស្សគ្រប់គ្នានូវក្រដាសរ៉ាម ពណ៌សមួយសន្លឹកម្នាក់ៗ

        លំហាត់បន្ទាប់គឺគូរផែនទីនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល៥នាទី។   អ្នកមិនអាចប្រើឯកសារជំនួយទេ        គឺអ្នកត្រូវ
ព្យាយាមគូរតាមការចងចាំរបស់អ្នក។ វាជាល្បែងកំសាន្តមួយដូច្នេះ វាគ្មានបញ្ហាអ្វីទេប្រសិនបើអ្នកមានកំហុស។ ចូរព្យា
យាម ប្រាប់ឈ្មោះខេត្ត ទន្លេ និងទីក្រុងផ្សេងៗ។ រយៈពេល ៥នាទីក្រោយ   យើងនឹងធ្វើការចែករំលែក។

     សកម្មភាពត្រូវអនុវត្ត

    ទុកពេល ៥នាទី ឱ្យសិស្សគូរដោយខ្លួនឯង។ រកមើលឧទាហរណ៍ល្អដែលអ្នកអាចបង្ហាញនៅពេលបន្ទាប់។ អ្នកអាច
បង្កើតជាក្រុមដែលមានសមាជិក៤នាក់ ហើយចែករំលែកកិច្ចការគ្នាទៅវិញទៅមក។ បន្ទាប់ពីនេះ អ្នកអាចកែលម្អគំនូរ
របស់អ្នកផ្ទាល់។ សិស្សបង្កើតជាក្រុមតូចៗ ហើយរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមក។ ក្រោយពេលអ្នកកត់សម្គាល់ថាសិសស្ ភាគ
ច្រន
ើ បានបញ្ចបក
់ ច
ិ កា
្ច ររបស់ពក
ួ គេ អ្នកតវូ្រ សរសេរសំណរួ ខាងកម
្រោ លើក្តារខៀន។

-
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   ១. តើអ្នកមានបងប្អូនកំពុងរស់នៅកន្លែងផ្សេងៗ នៅប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេ?
       ២. តើមនុស្សណាខ្លះដែលបានធ្វើបំលាស់ទីទៅកន្លែងផ្សេង? ហេតុអ្វី?

បិទផ្ទាំងផែនទីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅលើជញ្ជាំង ហើយឱ្យសិស្សគ្រប់គ្នាសរសេរឈ្មោះមនុស្សដែលបានធ្វើបំលាស់ទី

និងមូលហេតុនៅលើក្រដាសសតូចមួយ។ បន្ទាប់ពីនេះ ពួកគេអាចបិទក្រដាសតូចនៅលើផ្ទាំងផែនទីនេះ។ ប្រសិនបើ
អ្នកមិនមានផែនទីនៃប្រទេសកម្ពុជា អ្នកគ្រាន់តែគូរទម្រង់តំណាងផែនទីនៅលើក្តារខៀនក៏បាន។

        សិស្សជាច្រើន   ដែលមានបងប្អូន ឬមិត្តភក្តិបានធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់តំបន់ ឬ ទីក្រុងផ្សេងៗ។ ការធ្វើរបៀប
នេះផ្ដល់នូវមូលហេតុល្អៗជាច្រើន (អានមូលហេតុមួយចំនួនដែល សិស្សបានសរសេរនៅលើក្រដាសតូច)។
តើល្បះ    ៉ការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លែងផ្សេង   ៉ មានន័យដូចម្ដេច?

  "ការធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ គឺជាការចាកចេញពីស្រុកកំណើតទៅតាំងទីលំនៅថ្មី ។ ការសមច្រេចិត្តចាកចេញ

ពីស្រុកកំណើត អាច បណ្តាលមកពីកត្តាគ្រួសារ ការអប់រំ និងការស្វែងរកការងារធ្វើដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត ។ វាជាការសម្រេច
ចិត្តមួយ ដែលធ្វើឡើង ដោយបុគ្គលនោះគ្មានការបារម្ភ គ្មានការគាបសង្កត់ ឬការបង្ខិតបង្ខំក្នុងរូបភាពណាមួយឡើយ។ បំ

លាស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ អាចមានរយៈពេលខ្លី នៅពេលដែលបុគ្គលនោះត្រឡប់មកផ្ទះវិញ ឬរយៈពេលវែង ប្រសិន

បើការចាកចេញនោះមានលក្ខណៈជា អចិន្ត្រៃយ៍"។

៤០នាទី

សកម្មភាពសំខាន់ៗ

       ដើម្បីទទួលបានគំនិតកាន់តែល្អប្រសើរអំពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងការធ្វើបលា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ យើងនឹង

លេងល្បែងកំសាន្តមួយ។ វាមានឈ្មោះថា "ល្បែងជណ្តើរ និងបំលាស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ របស់ពស់"។ តាមរយៈការលេង
ល្បែងនេះ យើងអាចសិក្សាអំពីគុណ ប្រយោជន៍ និងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ។ អ្នកត្រូវការឯកសារ ៣.១ និង ៣.២ សម្រាប់
សិស្សក្នុងការលេងល្បែងនេះ។ ល្បែង អាចលេងជាក្រុម ដែលមានសមាជិក ៥ឬ៦នាក់។
វិន័យ៖

• បុគ្គលម្នាក់ៗយកឡេវអាវពណ៌មួយ ហើយដាក់វានៅក្នុងប្រអប់ដំបូង(លេខ១)

• លំដាប់នៃការចាប់ផ្តើមគឺត្រូវកំណត់ដោយអាយុ។ អ្នកដែលមានអាយុក្មេងជាងគេចាប់ផ្តើមមុន។ បន្ទាប់មកអ្នក
ក្មេងជាងគេទីពីរ ហើយធ្វើបន្តរហូតដល់គ្រប់គ្នាដឹងថាខ្លួននៅលេខរៀងទីប៉ុន្មានដែលត្រូវចាប់ផ្តើម

• អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងបង្វិលគ្រាប់ឡុកឡាក់ ហើយដើរឡេវអាវរបស់ខ្លួន តាមលេខគ្រាប់ឡុកឡាក់ដែលគេបង្វិល
បាន។ ឧទា៖ ចេញលេខ ៣ ដើរបាន ៣ជំហាន។ បន្ទាប់ពីនោះ    អ្នកបន្ទាប់អាចបង្វិលគ្រាប់ឡុកឡាក់ម្តង

• ប្រសិនបើដើរដល់ប្រអប់ដែលមានក្បាលពស់

អ្នកត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងប្រអប់កន្ទុយពស់វិញ

បានលេបដោយពស់)

(ប្រៀបដូចជាគេត្រូវ

• ប្រសិនបើដើរដល់ប្រអប់ដែលមានជើងជណ្តើរ អ្នកត្រូវឡើងទៅចុងនៃជណ្តើរ ហើយចាប់ផ្តើមពីទីនោះនៅវេន
បន្ទាប់

• ប្រសិនបើដើរដល់ប្រអប់ដែលគ្មានកន្ទុយពស់

ឬជណ្តើរទេ

បន្ទាប់របស់អ្នក។

អ្នកគ្រាន់តែនៅទីនោះហើយរង់ចាំរហូតដល់វេន

• គោលបំណងគឺទៅដល់ចុងបញ្ចប់នៃល្បែងកំសាន្ត (ប្រអប់លេខ ៦០)។

-
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ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
      ចែកក្រុមនីមួយៗនូវឯកសារសម្រាប់សិស្ស ឡេវអាវ និងគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយ។

      ខណៈពេលកំពុងលេងល្បែងនេះ ខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នកកត់ត្រានូវដំណើររបស់អ្នក។ អ្នកអាចព្យាយាម ចង់ចាំវា ឬកត់វានៅក្នុ
ងសៀវភៅដើម្បីជួយឱ្យចាំបានល្អ។ បន្ទាប់ពីល្បែងនេះ ខ្ញុំត្រូវការបទពិសោធន៍របស់អ្នក។

     អនុញ្ញាតឱ្យសិស្សលេងល្បែងកំសាន្តនេះរយៈពេល ២០ ឬ៣០នាទី។ បន្ទាប់ពីនេះ សួរសិស្សមួយចំនួនអំពីបទ      
ពិសោធន៍របស់ពួកគេ។

តើអ្នកបានជួបប្រទះស្ថានភាពណាមួយ?

     តើទាំងនោះជាស្ថានភាពដែលគ្មានការរំពឹងទុកមែនទេ?

     តើអ្នកនឹងធ្វើបែបណា ប្រសិនបើស្ថានភាពទាំងនោះកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតពិតប្រាកដរបស់អ្នក?
    នៅក្នុងក្រុមដូចគ្នាដែលអ្នកបានលេងល្បែងកំសាន្ត ខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នកត្រិះរិះពិចារណារកគំនិតថ្មីៗ អំពីគុណប្រយោជន៍ និង

គ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ អ្នកអាចបែងចែកវាតាមផ្នែក។ (នេះអាចដូចនឹងតារាងនៅក្នុងសេចក្តី
ណែនាំគ្រូ)នៅពេលធ្វើ ការក្នុងក្រុមវាមានសារសំខាន់ ដែលអ្នកទាំងអស់ចូលរួមក្នុងការសន្ទនា។ សម្រាប់កិច្ចការនេះ

យើងអាចជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំក្រុមម្នាក់ ដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះ។ នៅក្នុងថ្នាក់របស់យើង អ្នកគ្រប់គ្នា
អាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំក្រុម ដូច្នេះយើងនឹងជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំខុសៗគ្នានៅក្នុងមេរៀននីមួយៗ។ ថ្ងៃនេះ យើងនឹង
ជ្រើសរើសអ្នកដែល ខ្ពស់ជាងគេជាអ្នកដឹកនាំក្រុម។

     គេអាចឱ្យសិស្សដទៃចូលរួមបានដោយការសួរសំណួរដូចជា៖

       តើអ្នកគិតយ៉ាងដូចម្តេចអំពីបញ្ហានេះ?

       តើអ្នកដឹងអ្វីផ្សេងទៀតដែលអាចបន្ថែមបានដែរឬទេ?
     នៅចុងបញ្ចប់នៃសកម្មភាពត្រិះរិះពិចារណា អ្នកមានបញ្ជីមួយដែលធ្វើឡើងដោយ អ្នកទាំងអស់គ្នា។
     ទុកពេល ១០ ឬ ១៥នាទី ឱ្យសិស្សធ្វើកិច្ចការនេះ។

     ប្រហែលជាអ្នកបានកត់សម្គាល់រួចហើយថា យើងបានចែករំលែកគំនិត និងចំណេះដឹងជាច្រើនអំពីប្រធានបទនេះរួច
ហើយ។

យើងនឹងបន្តការអង្កេតរបស់យើងអំពីការធ្វើបលា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ ដោយ

សុវត្ថិភាព

ដោយការសួរ

មនុស្សអំពីបញ្ហានេះ ។ តាមរយៈចម្លើយ យើងប្រមូលផ្តុំបានព័ត៌មានពីប្រភពផ្សេងៗ។ នេះជាការសំខាន់ដើម្បីប្រៀប
ធៀបព័ត៌មាន និងជ្រើសរើសបញ្ហា ដែលសំខាន់បំផុត។

-
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ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

១០នាទី

បញ្ចប់មេរៀន

នៅសប្តាហ៍បន្ទាប់ យើងនឹងសិក្សាបន្ថែមទៀតអំពី ការធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ មានសុវត្ថិភាព និងការធ្វប
ើ ំ

លាស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ គ្មានសុវត្ថិភាព។ សម្រាប់គោលបំណងនេះ ខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នករៀបចំការស្ទង់មតិមួយនៅក្នុងភូមិ។

អ្នកអាចរៀបចំជាការសម្ភាសតូចៗ សម្រាប់មនុស្ស ៥នាក់ដែលត្រូវការសួរពួកគេ អំពីការធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផស្ េ

ងមានសុវត្ថិភាព និងការធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ គ្មានសុវត្ថិភាព។ វាជាការល្អបំផុត ប្រសិនបើអ្នកធ្វើកិច្ចការនេះ

ជាដៃគូ។ ក្នុងរយៈពេល១៥នាទីខាងមុខនេះ អ្នកអាចរៀបចំកម្រងសំណួរដែលអ្នកចង់សួរ។ ចូរចងចាំ អ្នកចង់ដឹង
អំពីចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេ អំពីប្រធានបទនេះ។ សំណួរ ដែលល្អអាចចាប់ផ្តើមជាមួយពាក្យ ពេលណា
ហេតុអ្វី នៅឯណា អ្វី នរណា ឬ របៀបណា...។

       អនុញ្ញាតឱ្យសិស្សធ្វើការជាដៃគូដើម្បីរៀបចំសំណួរ ពួកគេអាចធ្វើការសម្ភាសនេះដូចជា កិច្ចការផ្ទះ ហើយត្រូវយកវា
មកសាលារៀននៅសប្តាហ៍បន្ទាប់។

សេចក្តីណែនាំគ្រូ
គុណសម្បត្តិនកា
ៃ រធ្វើបលា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ

គ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើបលា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ

  ឱកាសការងារកាន់តែប្រសើរ

  ត្រូវបានបោកប្រាស់ដោយមេកើយ

  ការអប់រំកាន់តែខ្ពស់ គុណភាពកាន់តែប្រសើរ

  ត្រូវបានបោកបញ្ឆោតឱ្យធ្វើការងារពិបាក កខ្វក់ ឬមាន     

  ទទួលបានប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើនដើម្បីជួយគ្រួសារ
  ផ្សងព្រេង ឱកាសបានឃើញទីក្រុង

  មិនត្រូវបានផ្តល់ប្រាក់ខែ ឬការងារតាមសន្យា
    គ្រោះថ្នាក់។

  ឱកាសក្នុងការរៀនជំនាញថ្មីៗ

  ត្រូវបានជួញដូរ ឬឆ្លងដែនខុសច្បាប់

  ឱកាសក្នុងការជួបមនុស្សប្លែកៗ

  មិនទទួលបានព័ត៌មាន និងគ្មានជំនាញភាសាដើម្បីសុំ  

  ឱកាសរកស៊ីកាន់តែប្រសើរ

    ជំនួយ។

  ដើម្បីរស់នៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព

  ...

  ដើម្បីបង្កើតចំណុចចាប់ផ្តើមថ្មីក្នុងជីវិត

២. សំណួរដែលអាចប្រើក្នុងការស្រាវជ្រាវ  សម្ភាសនៅក្នុងភូមិ៖

• តើអត្រានៃការធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ នៅក្នុងសហគមន៍យ៉ាងដូចម្តេចដែរ? តើមានប្រជាជនប៉ុន្មាន
នាក់បានធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ ? ហេតុអ្វីបានជាពួកគេធប
្វើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ ?

តើភាគច្រើនជា បុរស ស្រ្តី មនុស្សវ័យជំទង់ ឬយុវជន?

• តើប្រជាជនដែលបានធ្វបំ
ើ លាស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ ពិតជាទទួលបានសុវត្ថិភាព ឬអសុវត្ថិភាព? ហេតុអ្វី?
តើអ្វីជាភាពប្រហែលគ្នាអំពីប្រភេទមនុស្សដែលធ្វើបលា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ ដោយគ្មានសុវត្ថិភាព?

• តើប្រជាជនភាគច្រើនការធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ តាមរដូវកាល   ក្នុងរយៈពេលខ្លី
បំលាស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ ជាអចិន្ត្រៃយ៍?

ឬពួកគេធ្វើការ             

• តើប្រជាជនភាគច្រើននៅក្នុងសហគមន៍ទទួលបានផលចំណេញពីការធ្វបំ
ើ លាស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ
ឬក៏ពួកគេមានការខាតបង់ដែរឬទេ?

• តើប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍យល់ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ ដែរឬទេ?
បើគេដឹង ហេតុអ្វីបានជា ប្រជាជនភាគច្រើននៅតែបលា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ ?

ប្រសិន

• តើប្រជាជនដឹងពីរបៀបនៃការធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ មានសុវត្ថិភាពដែរឬទេ?

• តើមានអ្វីដែលកំពុងត្រូវបានធ្វើដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍភូមិ វត្តអារាម សាលារៀន ឬ
អង្គការនានាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីការយល់ដឹងអំពីចំណាកស្រុកមានសុវត្ថិភាព និងលើកតម្កើងពីបញ្ហានេះដែរ
ឬទេ? តើមានអ្វីខ្លះ?

-
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រូបភាពនេះជាល្បែងលេង គឺចង់បង្ហាញដល់សិស្ស ឱ
 ្យដឹងពីការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេង

-
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រូបភាពនេះជាល្បែងលេង គឺចង់បង្ហាញដល់សិស្ស ឱ
 ្យដឹងពីការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេង

-
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ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

មេរៀនទី ៤ៈ សុវត្ថិភាព និងគ្មានសុវត្ថិភាព
រយៈពេលបង្រៀនៈ ១ម៉ោង ៣០នាទី

þ ការត្រៀមលក្ខណៈ
មុនពេលបង្រៀនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូត្រូវ
  អាន និងពិនិត្យមេរៀនដោយហ្មត់ចត់ និងធ្វើកិច្ចតែងការបង្រៀន
  ពិនិត្យមើលឯកសារសិស្ស ដើម្បីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាន និងសំណួរ សម្រាប់សកម្មភាពត្រូវ
    នឹងការបង្រៀនដែរឬទេ
  សរសេរសំណួរលើក្តារខៀន ឬនៅលើក្រដាសផ្ទាំងធំ   ប្រសិនបើសិស្សមានឯកសារ គេអាចមើល
    ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
មើលកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃ
រៀបចំបន្ទប់រៀន (តុ កៅអី ក្តារខៀន...)។
សម្ភារឧបទេស ធនធានដែលត្រូវការ
ខ្មៅដៃពណ៌ គូល័រទៀន

ក្រដាស A4 ពណ៌ស ២០សន្លឹក

ឯកសារសម្រាប់សិស្ស ៤.១ "ករណីសិក្សា"។
វត្ថុបំណង

នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់ សិស្សនឹងអាច ៖

- ប្រមូលផ្តុំព័ត៌មានដែលបានប្រមូល និងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានអំពីចំណាកស្រុកដែលមាន
សុវត្ថិភាព និងចំណាកស្រុកដែលគ្មានសុវត្ថិភាព។

- ធ្វើការជាមួយគ្នាអំពីបទបង្ហាញមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណេះដឹងរបស់ពួកគេដែលទទួលបាន។

២០ នាទី

						

សេចក្តីផ្តើម

លេងល្បែងកំសាន្តតូចមួយ ខ្ញុំនឹងចង្អុលទៅខេត្តមួយនៅលើផែនទី។ នរណាដែលមានបងប្អូនកំពុងរស់នៅ ឬធ្វើការ

នៅទីនោះត្រូវក្រោកឈរឱ្យបានលឿនបំផុត ហើយប្រាប់ឈ្មោះខេត្តនោះ។ បន្ទាប់ពីនោះ ខ្ញុំនឹងចង្អុលទៅកាន់ ខេត្តផ្សេងៗ
ទៀត។

        ល្បែងនេះលេងក្នុងរយៈពេល ២ឬ៣នាទី អ្នកអាចធ្វើឱ្យកាន់តែមានការប្រណាំងប្រជែង  ដោយនិយាយថា  សិស្ស
គួរតែប្រាប់ពីទីប្រជុំជននៃខេត្តនោះ។

        កាលពីសប្តាហ៍មន
ុ អ្នកបានស្ទងម
់ តិមយ
ួ នៅក្នង
ុ ភូម។
ិ ថ្ងន
ៃ ះេ យើងនឹងធ្វស
ើ ច
េ ក្តស
ី ន្នដ
ិ ន
្ឋា ខ្លះៗ ពម
្រ ទាំងចក
ែ រំលក
ែ
លទ្ធផលជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក។ គូនម
ី យ
ួ ៗអាចជ្រស
ើ រើសគូផស្ ង
េ ទៀតដើម្បីសួរនាំអំពីការសម្ភាស។    ដូច្នេះអ្នកអាច
ប្រើសំណួរដែលមាននៅលើក្តារខៀន។

        តើប្រជាជនណាខ្លះដែលអ្នកបានសម្ភាស?

        តើអ្វីដែលបានដំណើរការល្អអំឡុងពេលធ្វើការសម្ភាស?

        តើចម្លើយណាមួយដែលត្រូវបានឆ្លើយដូចគ្នាដោយអ្នកផ្តល់បទសម្ភាសលើសពីមួយនាក់?

-

20-

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
  សិស្សរំលឹកពីព័ត៌មានជាមួយគ្នាក្នុងរយៈពេល១០នាទី។

         ដើម្បីទទួលបានគំនិតកាន់តែប្រសើរអំពកា
ី រធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ យើងត្រូវស្រាវជ្រាវក្នុងចំណោម
ប្រភពខុសៗគ្នាជាច្រើន។

៤០នាទី

សកម្មភាពសំខាន់ៗ
តើអ្នកចង់បលា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ ដែរឬទេ? ហេតុអ្វី?

     យើងធ្វើការជាក្រុមដែលមានសមាជិក ៤នាក់។ ខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នា  ដើម្បីត្រិះរិះពិចារណារកចម្លើយនៃ
សំណួរទាំងបីនេះ។

     តើគ្រោះថ្នាក់ទាក់ទងនឹងការធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ មានអ្វីខ្លះ?

     តើគុណសម្បត្តិ ឬគុណប្រយោជន៍នៃការធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ មានអ្វីខ្លះ?

     តើរវាងការធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ ដែលមានសុវត្ថិភាព និងការធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ គ្មាន                   
     សុវត្ថិភាពមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្ដេចខ្លះ?

     អ្នកក៏អាចប្រើទិន្នន័យដែលប្រជាជនបានផ្តល់ឱ្យអ្នកក្នុងការសម្ភាសផងដែរ។
      ទុកពេលឱ្យសិស្ស១០នាទីដើម្បីពិភាក្សាជាមួយគ្នា និងចូលរួមជាមួយក្រុមមួយចំនួនដើម្បី សង្កេតមើលពីដំណើរ
ការពិភាក្សា។
ទាំងអស់។

ប្រសិនបើនៅសល់ពេលវេលា

ឱ្យក្រុមមួយចំនួនធ្វើបទបង្ហាញពីចម្លើយរបស់ពួកគេទៅកាន់មិត្តរួមថ្នាក់

    ដើម្បីស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហានេះ ខ្ញុំឱ្យអត្ថបទរឿងពីរទៅអ្នក។ ទីមួយជារឿងរបស់ មុន្នី ហើយរឿងមួយទៀតជារបស់ ចន្រ្ទា។   
ក្រុមដែលមានសមាជិក៤នាក់ត្រូវចែកជាពីរគូ។   

គូនីមួយៗ អាចសិក្សាពីករណីខុសៗគ្នា។ ព្យាយាមឆ្លើយសំណួរដែលយើងបាននិយាយរួចមកហើយខាងលើនេះ។

     សិស្សបន្ថែមព័ត៌មាន និងផ្លាស់ប្តូរចម្លើយទៅកាន់ដៃគូដទៃ។
     សរសេរនៅលើក្តារខៀន ៖ គ្រោះថ្នាក់ - គុណសម្បត្តិ

     ឱ្យសិស្សចាប់ផ្តើមសរសេរពីប្រធានបទដែលអាចមាននៅខាងក្រោមពាក្យទាំងពីរនោះនៅលើក្តារខៀន។ តារាងអាចដូចនឹ
ងតារាងដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីណែនាំគ្រូ។

     តើនរណាអាចប្រាប់ពីភាពខុសគ្នានៃការធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ ដែលមានសុវត្ថិភាព និងការធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់
កន្លង
ែ ផ្សង
េ ដែលគ្មានសុវត្ថិភាព?

៣០នាទី

បញ្ចប់មេរៀន

មកដល់ពល
េ នេះ យើងបានបម
្រ ល
ូ ព័តមា
៌ នតាមមធ្យោបាយខុសៗគ្នា។ ដំបង
ូ យើងបានចែករំលក
ែ បទពិសោធន៍ផល
្ទា ខ
់ ន
ួ្ល របស់យើ

ងទាក់ទងនឹងការធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ ។ បន្ទាបម
់ ក យើងបានលេងល្បង
ែ កំសាន្តមយ
ួ ហើយយង
ើ បានជួបប្រទះ បញ្ហា និ

ងស្ថានភាពខុសៗគ្នាដល
ែ មានឥទ្ធព
ិ លលើជវី ត
ិ របស់យង
ើ ។ តមកទៀត យើងបានធ្វស
ើ ម្ភាសជាមួយប្រជាជននៅខាងក្រៅសាលារៀ
ន របស់ពក
ួ យើង ដែលពួកគេមានអាយុខស
ុ ៗគ្នា។ នៅផ្នក
ែ ចុងក្រោយនៃការអង្កត
េ របស់យង
ើ គឺការ សិក្សាករណីសិក្សា ហើយយើង
បានវិភាគស្ថានភាពដែលបានកើតឡើងចំពោះមុន្នី និង ចន្រ្ទា។

-
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ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

 វាមានសារៈសំខាន់នៅពេលសវ្រា ជវ្រា បម
្រ ល
ូ ព័តមា
៌ នពីបភ
្រ ពផស្ ង
េ ៗគ្នា។

ឥឡូវនេះជាពេលវេលាដើមប្ ី

ដំណរើ ការពត
័ មា
៌ នទាង
ំ នេះ។

កិចកា
្ច របស់ពក
ួ យើងគឺ បង្កត
ើ ជាផង
ំ្ទា រូបភាពមួយនៅលើកដា
្រ សរ៉ាម ដល
ែ អាចបដ
ើ្រ ម
ើ ប្ ប
ី ប
្រា ដ
់ ល់សមាជិកសហគមន៍របស់យង
ើ អំពកា
ី រធ្វើ    
បំលាស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផស្ ង
េ មានសុវត្ថភា
ិ ព។
តើផង
ំ្ទា រូបភាពដែលតវូ្រ បង្កត
ើ មានចំណច
ុ សំខាន់អខ
ី្វ ះ្ល ?
     ចម្លយ
ើ អាចមាន៖ វាតវូ្រ មានភាពទាក់ទាញ អត្ថបទចបា
្ ស់លាស់ងាយយល់ មានរូបភាព មានខ្លម
ឹ សារចបា
្ ស់លាស់។
         នៅក្នង
ុ ក្រម
ុ ដែលមានគ្នា៤នាក់ ការងារនិងកិចកា
្ច រផ្ទះរបស់កម
ុ្រ អ្នក គឺបង្កត
ើ ជាផ្ទាង
ំ រូបភាព ។ នៅក្នង
ុ ផ្ទាង
ំ រូបភាព       នម
ី យ
ួ ៗត្រវូ មានមតិយោបល់
ឬគំនត
ិ ដែលផ្តលដោ
់ យសមាជិកក្នង
ុ កម
ុ្រ ទាំងអស់គ។
្នា នៅសប្តាហ៍កយ
្រោ យើងនឹងបង្ហាញ ផ្ទាង
ំ រូបភាពរបស់ពក
ួ យើង ហើយនឹងនិយាយ អំពវា
ី ។
តើអក
្ន ទាំងអស់គយ
្នា ល់ចបា
្ ស់អព
ំ ក
ី ច
ិ កា
្ច រនេះដរែ ឬទេ?
  ចែកគូលរ័ ទៀន ខដ
្មៅ ព
ៃ ណ៌ឬសម្ភារៈសមប
្រា គ
់ រូ ផស្ ង
េ ៗទៀត ពម
្រ ទាំងផ្តលក
់ ដា
្រ សរ៉ាម ចំនន
ួ ពីរសន្លក
ឹ ទៅកាន់កម
ុ្រ នីមយ
ួ ៗ។ ចូរបញ្ជាកថា 
់
វាជាគំនត
ិ ដ៏លម
្អ យ
ួ

ក្នង
ុ ការសរសេរសេចក្តព
ី ង
្រា ជាមុនសិន

មុនពេលចាប់ផម
ើ្ត សរសេរសមច
្រេ នៅលើកដា
្រ ស។

ដើរជុវំ ញ
ិ ដើមប្ ស
ី ង្កត
េ ពី

ការសហការគ្នា។ វាជាឱកាសល្អមយ
ួ ដើមប្ ដា
ី ក់ពន
ិ នៅ
ុ្ទ ក្នង
ុ កដា
្រ សវាយតម្លព
ៃ ឥ
ី រិយាបថរបស់សស
ិ ស្ ម្នាកៗ
់ ។

១. ចម្លើយដែលអាចមានសម្រាប់ករណីសិក្សា

សេចក្តីណែនាំគ្រូ 

១. គ្រោះថ្នាក់ទាក់ទង នឹងការធ្វើ ២. គុណសម្បត្តិនកា
ៃ រធ្វើ

បំលាស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ

បំលាស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ

៣. ភាពខុសប្លែកគ្នារវាងការធ្វើ

បំលាស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ
មានសុវត្ថិភាព និងគ្មាន

សុវត្ថិភាព នៅក្នុងការធ្វើបលា
ំ ស់

ទីទៅកាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ ដោយ
  អាចធ្លាក់ខ្លួនគ្មានការងារធ្វើ   

  អាចទទួលបានការងារល្អ

  អាចចាញ់បោកគេ

  អាចធ្វើឱ្យជីវភាពបានប្រសើរ

    ឬក្រជាងមុន

  អាចជួបការងារមិនល្អដែល

    មានប្រាក់ខែទាប និងធ្វើការ
    ច្រើនម៉ោង

  អាចផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ

គ្មានសុវត្ថិភាព/ ដោយ

គ្មានការពិចារណាអាចមាន៖

  គ្មានគម្រោង គ្មានការគិត
  អាចទទួលបានបទពិសោធន៍       ទុកជាមុន
    ថ្មីៗ
  គ្មានការធានាចំពោះការងារ

  គ្មានចំណេះដឹងក្នុងការស្នាក់

  ប៉ះពាល់សុខភាព

    នៅ ឬតំបន់ដែលអ្នកនឹងរស់   

  ងាយទទួលរងការ

  ងាយទទួលរងគ្រោះដោយ

    នៅ

  ឯកោ

    "ការអូសទាញ"

    រំលោភបំពាន

  គ្មានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើ

    ដំណើរមិនដឹងពីគោលដៅ
    ឬទិសដៅច្បាស់លាស់

-

22-

-
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ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

មេរៀនទី ៥ៈ ផ្ទាំងរូបភាព
រយៈពេលបង្រៀនៈ ១ម៉ោង ៣០នាទី

þ ការត្រៀមលក្ខណៈ
មុនពេលបង្រៀនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូត្រូវ
  អាន និងពិនិត្យមេរៀនដោយហ្មត់ចត់ និងធ្វើកិច្ចតែងការបង្រៀន
  ពិនិត្យមើលឯកសារសិស្ស ដើម្បីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាន និងសំណួរ សម្រាប់សកម្មភាពត្រូវ
    នឹងការបង្រៀនដែរឬទេ
  សរសេរសំណួរលើក្តារខៀន ឬនៅលើក្រដាសផ្ទាំងធំ   ប្រសិនបើសិស្សមានឯកសារ គេអាចមើល
    ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
មើលកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃ
រៀបចំបន្ទប់រៀន (តុ កៅអី ក្តារខៀន...)។
សម្ភារឧបទេស ធនធានដែលត្រូវការ

ស្កុតសម្រាប់បិទផ្ទាំងរូបភាពរបស់សិស្សទៅនឹងជញ្ជាំង

ក្រដាសតូចដែលមានជ័រស្អិតទុកសម្រាប់សរសេរមតិយោបល់ និងការសរសើរ
ផ្ទាំងរូបភាព "ការរៀបចំល្អ" ធ្វើតាមសេចក្តីណែនាំគ្រូ។
វត្ថុបំណង

នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់ សិស្សនឹងអាច ៖

- ផ្ដត់មតិយោបល់វិជ្ជមានទៅលើខ្លឹមសារ និងការរចនាផ្ទាំងរូបភាពរបស់សិស្សដទៃ។

៥០នាទី

						

សេចក្តីផ្តើម

អ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញផ្ទាំងរូបភាពនៅលើជញ្ជាំង។

  តើនរណាអាចប្រាប់ខ្ញុំបានថាផ្ទាំងរូបភាពនេះនិយាយអំពីអ្វី?

      តើអ្នកគិតថាអត្ថន័យរបស់រូបភាពនេះច្បាស់លាស់ឬទេ? ហេតុអ្វី?
      តើអ្នកអាចយល់រូបភាពនេះដោយគ្មានអត្ថបទបានដែរឬទេ?

      ព្យាយាមនិយាយជាមួយសិស្ស អំពីមតិយោបល់ និងការសរសើរដែលអាចមានអំពីផ្ទាំងរូបភាពនេះ។

   នៅពេលអ្នកកំពុងធ្វើការនៅក្នុងក្រុម អ្នកត្រូវការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក អំពីការងាររបស់អ្នក
និងការងាររបស់អ្នកដទៃ។ នេះគឺជាការពិតណាស់ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើ ឱ្យគុណភាពកាន់តែប្រសើរ។ មនុស្សពីរនាក់ដឹង
ច្រើនជាងម្នាក់។ ផ្ទុយមកវិញ វាក៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះដោយឫកពាល្អសមសួន។

ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើមិត្តរួមការងាររបស់អ្នកមករកអ្នក ហើយបង្ហាញការងាររបស់គេដល់អ្នក។ អ្នកដឹងថាគេបាន  
ព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំង ប៉ុន្តែគេនៅតែមានកំហុសខ្លះៗ។ តើអ្នកនឹងឆ្លើយតបដោយរបៀបណា?

-
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  តើអ្នកនិយាយាថា៖ អ៊ឺ... នេះខុសហើយ!

      យើងធ្វើការតាមរយៈ មតិយោបល់ និង ការសរសើរ។ នេះមានន័យថា យើងអាចផ្តល់មតិយោបល់ឱ្យគ្នាទៅវិញទៅ

មកប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវលើកសរសើរគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ។ ដោយមានតុល្យភាពរបស់ធាតុទាំងពីរនេះ អ្នកគ្រប់គ្នាជា

សមាជិកវិជ្ជមាននៃក្រុមរបស់យើង។ កាលពីសប្តាហ៍មុន យើងមានកិច្ចការមួយគឺការបង្កើតផ្ទាំងរូបភាពការធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទី

ទៅកាន់កន្លង
ែ ផស្ ង
េ មានសុវត្ថិភាព។ ថ្ងៃនេះ យើងផ្តល់និងព្រមទាំងទទួលយកមតិយោបល់អំពីកិច្ចការនេះ។
សំណួរសម្រាប់កិច្ចការនេះគឺ ៖

         តើអ្នកចូលចិត្តផ្ទាំងរូបភាពនេះនូវចំណុចណាខ្លះ?
         តើអ្នកមិនយល់ត្រង់ចំណុចណាខ្លះ?

         តើអ្នកមានដំបូន្មានអ្វីខ្លះសម្រាប់អ្នកបង្កើតផ្ទាំងរូបភាពនេះ?
         ដំបូង អ្នកគ្រប់គ្នាបិទផ្ទាំងរូបភាពនៅលើជញ្ជាំង នៅកន្លែងខុសៗគ្នាក្នុងថ្នាក់រៀន។ បន្ទាប់ពីនេះ អ្នកគ្រប់គ្នាអាច

ដើរជុំវិញរួចផ្តល់មតិយោបល់ និងធ្វើការសរសើរដល់ផ្ទាំងរូបភាពទាំងអស់។ មតិយោបល់ និងការសរសើរអាចបិទនៅ
ជិតផ្ទាង
ំ រូបភាព ដោយការសរសេរវានៅលើកដា
្រ ស តូចដែលមានជ័រស្អិត។

         អនុញ្ញាតឱ្យសិស្សបង្កើតជាក្រុម និងសង្កេតមើលផ្ទាំងរូបភាពទាំងអស់ ។ មួយរយៈក្រោយមក នៅពេលពួកគេ

បញ្ចប់ការពិភាក្សាឱ្យសិស្សទាំងអស់ឈរនៅជិតផ្ទាំងរូបភាពរបស់ពួកគេនិងអានមតិយោបល់និងការសរសើរទាំងអស់
នោះ។

         តើចំណុចណាដែលមិនច្បាស់ (សំណួរទី២) តើអ្នកអាចបញ្ជាក់ទៅកាន់មិត្តរួមថ្នាក់បានឬទេ?
         តើការសរសើរណាមួយដែលអ្នកពេញចិត្តជាមួយស្នាដៃរបស់អ្នក?

         តើមតិយោបល់ណាខ្លះជួយអ្នកឱ្យគិតឃើញពីរបៀបកែលម្អផ្ទាំងរូបភាពរបស់អ្នក?
យោងតាមមតិយោបល់ និងការសរសើរ ក្រុមនីមួយៗអាចកែលម្អផ្ទាំងរូបភាពបាន ប្រសិនបើពួកគេចង់។ នៅក្នុង

ពេលពីរ ឬបីសប្តាហ៍ទៀត យើងនឹងទៅក្នុងភូមិ និងបិទផ្ទាំងរូបភាពរបស់យង
ើ នៅកន្លង
ែ ខុសៗគ្នាដម
ើ ប្ ប
ី ប
្រា ស
់ មាជិកភូមិ

របស់យង
ើ អំពកា
ី រធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ មានសុវត្ថភា
ិ ព។ នៅសប្តាហ៍ក្រោយ អ្នកត្រូវការយកផ្ទាំងរូបភាពកែ 
លម្អចុងក្រោយនេះមក រៀបចំការពន្យល់ អំពីវា។

២០នាទី

សកម្មភាពសំខាន់ៗ

ខ្ញុំនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវរឿងមួយស្ដីពីសិស្សម្នាក់កំពុងនិយាយជាមួយគ្រូ។ រឿងនេះមានព័ត៌មានសំខាន់ៗ សម្រាប់អ្នក

ដែលមានគម្រោងនៃការធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ ។ អ្នកគ្រប់គ្នាគួរអានវារៀងៗខ្លួន។ បន្ទាប់ពីអានរួច ខ្ញុំចង់ឱ្យ
អ្នក  បង្កើតជាសំណួរទាក់ទងនឹងបញ្ហានៅលើក្រដាស។ បង្កើតជាសំណួរដែលអាចឆ្លើយ "បាទ ចាស" និង "ទេ"។

       ចែកឯកសារ ៥.១ សម្រាប់សិស្ស គ្រប់ៗគ្នា និងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេអានវា។ បន្ទាប់មក ពួកគេអាចគិតរកសំណួរអំពី
ឯកសារសម្រាប់សិស្សនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ អ្នកអាចសួរសំណួរទៅកាន់សិស្សដើម្បីឱ្យពួកគេគិត។

       នៅក្នុងឯកសារសម្រាប់សិស្ស វ៉ាន់ និយាយអំពីការសិក្សាជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ឬបំណិនជីវិត។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទៅទី
ក្រុង តើវិជ្ជាជីវៈ ឬបំណិនជីវិតបែបណាដែលអ្នកត្រូវការ?

-
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២០នាទី

បញ្ចប់មេរៀន
យើងនឹងលេងល្បែងកំសាន្តមួយជាមួយសំណួររបស់អ្នក។

ខ្ញុំត្រូវការអ្នកចោទសួរបីនាក់ដែលមានសំណួរជា

ច្រើន។ អ្នកចោទសួរទាំងនោះនឹងដឹកនាំល្បែង "បាទ ចាស ឬទេ"។ ល្បែងនេះនឹងលេងនៅក្រៅថ្នាក់ដោយសិស្ស

ទាំងអស់ត្រូវឈរជាមួយគ្នា។ ខ្ញុំនឹងគូសបន្ទាត់មួយឱ្យឈរ ។ នៅខាងឆ្វេងនៃបន្ទាត់គឺជាផ្នែកចម្លើយ "ទេ" ហើយនៅ
ខាងស្តាំគឺជា ផ្នែកចម្លើយ"បាទចាស"។ គ្រប់សំណួរទាំងអស់ដែលបានសួរគឺមានចម្លើយមួយនៃចម្លើយទាំងពីរនេះ ។

ប្រសិនបើអ្នកដឹងពីចម្លើយ អ្នកអាចទៅឈរនៅខាងផ្នែកត្រឹមត្រូវ ។ ក្រោយពេល១០វិនាទី យើងនឹងប្រាប់ពីចម្លើយ
ដែលត្រឹមត្រូវ ។ ប្រសិនបើអ្នកឈរនៅផ្នែកត្រឹមត្រូវតាមចម្លើយ អ្នកអាចលេងបន្តទៀតបាន ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកឈរ
មិនត្រម
ឹ ត្រវូ អ្នកត្រវូ មកឈរនៅខាងមុខអ្នកចោទសួរ និងមើលអ្នកដទៃលង
េ បន្ត ។ នៅចុងបញ្ចប់ នឹងមានអ្នកលេងម្នាក់
ឬពីរ- បីនាក់ ដែលជា "អ្នកធ្វើចំណាកស្រុកមានសុវត្ថិភាពបំផុត"។

      ទៅខាងក្រៅ ហើយគូសបន្ទាត់ដើម្បីឈរពីលើ។ ពិនិត្យសំណួរខ្លះរបស់អ្នកចោទសួរដើម្បីដឹងថាតើពួកគេយល់ពី
អ្វីដែលត្រូវធ្វើ។ ប្រសិនបើមិនយល់ ប្រើសំណួរខ្លះនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំគ្រូ។ ក្រោយពេល ១៥នាទី (អ្នកអាចលេង
ល្បែងនេះជាច្រើនដង) បញ្ឈប់ល្បែងកំសាន្ត។

     នៅសប្តាហ៍បន្ទាប់ អ្នកត្រូវការផ្ទាំងរូបភាពចុងក្រោយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងភូមិ ដូច្នេះត្រូវប្រាកដថា អ្នកអាចធ្វើ
ទាន់ពេលវេលាប្រសិនបើអ្នកចង់កែសម្រួល ឬកែលម្អវា។

សេចក្តីណែនាំគ្រូ 
         ពន្យល់សិស្សថា គ្មានសេចក្តីណែនាំមួយជំហានម្តងៗ សម្រាបកា
់ រធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ ដោយ សុវត្ថិភាពទេ។ កា
លៈទេសៈគឺខុសគ្នាពីទីក្រុងមួយទៅទីក្រុងមួយទៀត និងពីការងារមួយទៅការងារមួយ។ ដូច្នេះ សេចក្តីណែនាំនៅក្នុងមេរៀនមិន
ទាន់ពេញលេញទេ គឺអាចត្រូវការជំហានខុសៗ គ្នា ឬត្រូវការជំហានបន្ថែមទៀត។

អាស្រ័យលើកម្រិតរបស់សិស្ស អ្នកអាចសម្រេចប្រើព័ត៌មានខាងក្រោមដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងផ្ទាំងរូបភាព។
ព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកធ្វើការធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ មានសុវត្ថិភាព

មុនពេលចេញដំណើរ
ស្វែងរកការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយមេភូមិ ឬអ្នកធ្វើការធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ ដែលមានបទពិសោធន៍
   មុនពេលចេញដំណើរ។
សួរ
o តើសហគមន៍ស្គាល់ និងជឿទុកចិត្ត "មេខ្យល់" ដែរឬទេ?
o តើខ្ញុំអាចធ្វើការងារនោះបានទេ? តើខ្ញុំចេះភាសានោះទេ? តើសុខភាពខ្ញុំល្អដែរឬទេ?
o តើខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរដោយរបៀបណា? តើខ្ញុំនឹងប្រថុយគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលវេលាឬ?
o តើខ្ញុំនឹងស្នាក់នៅឯណា? តើនរណា ឬអង្គការណាអាចជួយខ្ញុំបាន ប្រសិនបើមានបញ្ហា?

-

26-

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
ប្រាប់បងប្អូន និងអ្នកជិតខាងអំពីមូលហេតុនៃការធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ របស់អ្នក លក្ខខណ្ឌដែលយល់

ព្រមជាមួយមេខ្យល់និងទីកន្លែងដែលត្រូវទៅ។

ពិចារណាឱ្យបានដិតដល់អំពីការងារ ប្រាក់ឈ្នួល ប្រាក់ខែ ឬប្រាក់ចំណូល ដែលអ្នកសង្ឃឹមថា នឹងទទួលបាន និងសួរ

   ខ្លួនឯងថាតើដំណើរនេះមានប្រយោជន៍ឬទេ?

កុំទាន់ឱ្យលុយទៅមេខ្យល់ ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់ទទួលបានការធានាអំពីការងារ។

មុនពេលអ្នកខ្ចីប្រាក់គេដើម្បីធ្វើដំណើរ ពិចារណាថា តើអ្នកនឹងអាចសងប្រាក់បំណុលវិញបានដែរឬទេ?ប្រសិនបើអ្វីៗ

   មិនដំណើរការតាមគម្រោង តើអ្នកនឹងសងប្រាក់បំណុលទាំងនោះដោយរបៀបណាក្នុងពេលអនាគត?

តើគ្រួសារបស់ខ្ញុំនឹងមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេ ខណៈពេលដែលខ្ញុំមិននៅ? តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឱ្យប្រាកដថា ពួកគេនឹងមិ

នជួបប្រទះបញ្ហាណាមួយនោះ?

    ពិចារណា៖ តើមានជម្រើសដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបានដើម្បីធ្វើចំណាកស្រុកក្នុងប្រទេសវិញដែរឬទេ? សួរប្រធានភូមិ  
    អ្នកដឹកនាំមូលដ្ឋាន និងអាជីវករ ឬអ្នកជិតខាង។   ប្រាប់គ្រួសារ អ្នកជិតខាង និងមេភូមិអំពីព័ត៌មានលម្អិតពិតប្រាកដនៃ 
ទិសដៅទីកន្លែងធ្វើការ អាស័យដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ។  ចូរប្រាកដថា អ្នកស្គាល់ទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍សម្រាប់ទាក់ទង៖ លេ

ខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍របស់ប៉ូលីស៖ ០២៣ ៩៩៧ ៩១៩ លេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍សុវត្ថិភាពកុមារ ០១២ ៣១១
១១២។

នៅតាមផ្លូវ

    សម្រេចចិត្តថានរណាដែលអ្នកនឹងធ្វើដំណើរទៅជាមួយ ។ តើនឹងនៅជាមួយមេខ្យល់ដូចមុន ឬដូរមេខ្យល់ថ្មី? តើអ្នក
មិនស្គាល់គេសោះនៅក្នុងក្រុម
ធ្វើដំណើរ។

ឬតើអ្នកនឹងនៅជាមួយមនុស្សដែលអ្នកស្គាល់?ចូរប្រាកដថា 

អ្នកដឹងពីរបៀបក្នុងការ

ពិចារណា៖ តើមានភាពប្រថុយប្រថាន (ការឆ្លងដែនខុសច្បាប់) នៅក្នុងការធ្វើដំណើរដែរ ឬទេ? តើខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នក រត់
ពន្ធឬ?

តើខ្ញុំស្គាល់លេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍សម្រាប់ទាក់ទងពេលមានបញ្ហាកើតឡើងដែរឬទេ?

ការណ៍របស់ប៉ូលីស៖ ០២៣ ៩៩៧ ៩១៩ លេខទូរស័ព្ទសុវត្ថិភាពកុមារ ០១២ ៣១១ ១១២។

លេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុ

នៅកន្លែងធ្វើការ

ពិនិត្យ ៖ តើអ្នកស្គាល់លេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ ឬលេខទូរស័ព្ទផ្សេងៗទៀតដែលអាច ប្រើដើម្បីសុំជំនួយដែរឬទេ?

នៅពេលទៅដល់ សួរមិត្តរួមការងារថា  តើពួកគេយល់ថាការងារនេះអាចទទួលយកបានដែរឬទេ? តើលក្ខខណ្ឌគួរឱ្យពេញ
ចិត្តទេ? និងពិនិត្យជាមួយពួកគេថា គ្មានការកេងប្រវ័ញ្ចកើតឡើង។

ប្រាប់ក្រុមគ្រួសារ និងអ្នកជិតខាងអំពីការមកដល់ដោយសុវត្ថិភាព និងការពេញចិត្តចំពោះលក្ខខណ្ឌ។
ពិនិត្យថា វាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការផ្ញើលុយមកផ្ទះ។

សម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស ឯកសារស្របច្បាប់ខាងក្រោមប្រហែលជាត្រូវការ៖
លិខិតឆ្លងដែន

ទិដ្ឋាការ (វីសា)
សំបុត្រឆ្លងដែន
សំណួរដែលអាចមានសម្រាប់ល្បែង "បាទ ចាស ឬ ទេ" ៖

   -  ទេ បញ្ចប់បឋមសិក្សា គឺមានគុណប្រយោជន៍ចំពោះឱកាស ទទួលបានការងារល្អមួយសម្រាប់ខ្ញុំ ។  

  - បាទ ចាស ទោះបីជាអ្នកនឹងកាន់តែមានឱកាសល្អជាងនេះ នៅពេលអ្នកបញ្ចប់មធ្យមសិក្សា។ បំណិនជីវិតអាចជា "ជំនាញជួសជុលកង់"។
- បាទ ចាស ការដែលអាចធ្វើកិច្ចការនេះ ជួយឱ្យអ្នកមានឯករាជ និងអាច សន្សំប្រាក់បាន។

ប្រសិនបើមេភូមិស្គាល់មេខ្យល់យើងអាចទុកចិត្តបាន។ - ទេ អ្នកត្រូវការប្រភពដែលអាចទុក ចិត្តបានបន្ថែមទៀត។

-

27-

-

28-

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

មេរៀនទី ៦ៈ ទីក្រុងធំ
រយៈពេលបង្រៀនៈ ១ម៉ោង ៣០នាទី

þ ការត្រៀមលក្ខណៈ
មុនពេលបង្រៀនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូត្រូវ
  អាន និងពិនិត្យមេរៀនដោយហ្មត់ចត់ និងធ្វើកិច្ចតែងការបង្រៀន
  ពិនិត្យមើលឯកសារសិស្ស ដើម្បីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាន និងសំណួរ សម្រាប់សកម្មភាពត្រូវ
    នឹងការបង្រៀនដែរឬទេ
  សរសេរសំណួរលើក្តារខៀន ឬនៅលើក្រដាសផ្ទាំងធំ   ប្រសិនបើសិស្សមានឯកសារ គេអាចមើល
    ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
មើលកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃ
រៀបចំបន្ទប់រៀន (តុ កៅអី ក្តារខៀន...)។
សម្ភារឧបទេស ធនធានដែលត្រូវការ
ឯកសារ ៦.១ សម្រាប់សិស្ស

ឯកសារ ៦.២ សម្រាប់សិស្ស។
វត្ថុបំណង

    នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់ សិស្សនឹងអាច ៖

- ចែករំលែកបទពិសោធន៍អំពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញ។
- ពណ៌នាពីគុណវិបត្តិ និងគុណសម្បត្តិនៃការរស់នៅក្នុងទីក្រុង។
- កត់សម្គាល់ទីកន្លែងសំខាន់ៗក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។

១៥នាទី

						
សេចក្តីផ្តើម

យើងនឹងលេងល្បែងកំសាន្តមួយដែលមានឈ្មោះថា  "តើខ្ញុំជាអ្វី"។ សម្រាប់ល្បែងនេះ យើងត្រូវបង្កើតជាបញ្ជី        

ការងារមួយនៅលើក្តារខៀន។ នោះអាចជាការងារគ្រប់ប្រភេទនៅជនបទ ឬទីក្រុង។ អ្នកគ្រប់គ្នាដែលស្គាល់ពីការងារ
នោះឡើងមកសរសេរនៅលើក្តារខៀន។

        គូសក្តារខៀនជាបីជួរ។ ជួរទីមួយសរសេរពាក្យ "ទីក្រុង" ជួរទីពីរ "ជនបទ" និងជួរទីបី "ទីក្រុងនិងជនបទ"។

អនុញ្ញាតឱ្យសិស្សឡើងមកសរសេរប្រភេទការងារផ្សេងៗ។

        ឥឡូវយើងទទួលបានការងារជាច្រើន។ ខ្ញុំត្រូវការអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់មកខាងមុខ។ អ្នកនឹងទទួល បានក្រដាសមួយ

ដែលបិទនៅលើថ្ងាស ឬខ្នងរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវស្វែងរកថាការងារណាមួយនៅលើក្រដាសនោះ។ បញ្ហាគឺ អ្នកអាចសួរ

សំណួរដែលអាចឆ្លើយជាមួយចម្លើយ "បាទ/ចាស និង ទេ" តែប៉ុណ្ណោះ។ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីដំណើរការនេះទេ?
អ្នកអាចឱ្យអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើននាក់មកលេងល្បែងនេះ។ ប្រសិនបើវាពិបាកពេក អ្នកអាចអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
សុំ "សញ្ញាបង្ហាញ" មួយ។

-
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៤០នាទី

សកម្មភាពសំខាន់ៗ

យើងទាំងអស់គ្នាដឹងថា រាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺ   ៉ភ្នំពេញ  ៉។

       តើមានអ្នកណាធ្លាប់ទៅទីក្រុងភ្នំពេញទេ?
       តើអ្នកទៅជាមួយអ្នកណា?

       តើមូលហេតុអ្វីអ្នកទៅទីនោះ?

       តើអ្នកចូលចិត្តឬយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរ?
       មុនពេលយើងចាប់ផ្តើមស្វែងយល់ពីទីក្រុងភ្នំពេញ ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកបានស្គាល់ទីក្រុងភ្នព
ំ ញ
េ ប៉ណ្ណា
ុ
ដែរ។ ចូរពិនត
ិ យ្
មើលថាតើយង
ើ អាចបង្កត
ើ ជាបញ្ជម
ី យ
ួ អំពអ
ី ដ
ី្វ ល
ែ យើងបានឃើញក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។

អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុមមាន

ពេលពីរនាទីដើម្បីគិតពីអ្វីដែលអ្នកអាច គិតឃើញឱ្យច្រើនបំផុតតាមតែអាចធ្វើបាន។ ចូរយកចិត្តទុកដាក់ អ្នកត្រូវ  បង្កើត

ជាក្រុមជាមួយសិស្សដែលមានតួអក្សរត្រកូលដូចគ្នា។ ក្រុមខ្លះនឹងជាក្រុមធំ ហើយខ្លះទៀតជាក្រុមតូច។ ចូរចាប់ផ្តើមស្វែង
រកគ្នា។

       អនុញ្ញាតឱ្យសិស្សបង្កើតជាក្រុមដោយផ្អែកលើតួអក្សរនៃត្រកូល។ ប្រសិនបើនរណាម្នាក់នៅតែឯង ចូរបញ្ចូលគេ

ទៅក្នុងក្រុមដែលមានសមាជិកតិច។ នៅពេលពួកគេបង្កើតជាក្រុមរួចហើយ ទុកពេលឱ្យពួកគេ២នាទីដើម្បីគិត និង
បង្កើតជាបញ្ជីមួយ។ បញ្ជីនោះអាចប្រហែលគ្នា នឹងបញ្ជីនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំគ្រូ។
  តើក្រុមណាអាចឡើងមកអានបញ្ជីរបស់ខ្លួននៅខាងមុខក្តារខៀននេះបាន?

សិស្សទាំងអស់អាចពិនិត្យបញ្ជីរបស់ពួកគេ និងមើលថាមានអ្វីត្រូវបន្ថែមទៀត។

    ក្រោយពេលបញ្ចប់កិច្ចការនេះ ណែនាំឱ្យប្រៀបធៀបភូមិរបស់ពួកគេជាមួយទីក្រុងភ្នំពេញ។  តាមតារាងខាងក្រោមៈ

ទីក្រុងភ្នំពេញ - ភូមិរបស់ខ្ញុំ
ដូចគ្នា

ខុសគ្នា

គំនិតយោបល់

អ្នកអាចបញ្ចូលចំណុចមួយចំនួនដែលអ្នកបានសរសេរ។ នៅក្នុងប្រអប់ចុងក្រោយ (ប្រអប់គំនិតយោបល់) ខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នក

សរសេរគំនិតយោបល់របស់អ្នកអំពីវត្ថុនោះ។ តើអ្វីខ្លះដែលអ្នកចូលចិត្តអំពីភាព ដូចគ្នា ឬខុសគ្នានេះ? ឬក៏ប្រហែលជាអ្នក
មិនចូលចិត្តវត្ថុនោះទាល់តែសោះ។

ព្យាយាមពិភាក្សា

ជាមួយមិត្តរួមក្រុមរបស់អ្នកដែលទើបតែបានធ្វើការជាមួយ

អម្បាញ់មិញ។ សកម្មភាពនេះអាចមានការពិបាក ប៉ុន្តែចូរចងចាំនូវអ្វីដែលអ្នកបានរៀនពីមុខងាររបស់អ្នកដឹកនាំក្រុម។

លើកនេះមនុស្សដែលមានអាយុច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងក្រុមគឺជាអ្នកដឹកនាំ។ គេត្រូវធ្វើឱ្យប្រាកដថា  អ្នកគ្រប់គ្នានៅ   
ក្នុងក្រុមបានចែករំលែកព័ត៌មានឱ្យគ្នា។ លេខាគឺជាអ្នកកត់ត្រាគ្រប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបញ្ជីនោះ។

      ទុកពេល១៥នាទីឱ្យសិស្សធ្វើការពិភាក្សា។ ជាដំបូន្មាន អ្នកគួរបំបែកក្រុមធំទៅជាក្រុមតូចៗ ដែលមានសមាជិក ៥ ឬ
៦នាក់។ នេះធ្វើឲ្យប្រាកដថា អ្នកគ្រប់គ្នានៅក្នុងក្រុមមានឱកាសក្នុង ការបញ្ចេញមតិ។ បន្ទាប់ពីនេះ អ្នកអាចឱ្យសិស្ស
ផ្តល់មតិយោបល់។

       តើក្រុមណាអាចរៀបរាប់ពីភាពខុសប្លែកគ្នាមួយចំនួន?

-
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       តើអ្វីជាមតិយោបល់ទូទៅអំពីភាពខុសប្លែកគ្នា?
        ភ្នំពេញជារាជធានីរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ មានប្រជាជនប្រហែល២លាននាក់កំពុងរស់នៅ។ វាគឺជាកន្លង
ែ មួយដែល
ពោរពេញទៅដោយមនុសស្ ជាពិសស
េ គឺចណ
ំ ច
ុ កណ្តាល។ មានរឿងពង
្រេ មួយដល
ែ ដំណាលពីការកកើតទីកង
ុ្រ ភ្នព
ំ ញ
េ ។

រឿងនេះនិយាយថា  ភ្នព
ំ ញ
េ ត្រវូ បានបង្កត
ើ ឡើង នៅពេលដែលដូនចាស់ម្នាក់ឈ្មោះពេញ បានប្រទះឃើញព្រះពុទ្ធរូប ៤
ព្រះអង្គនៅក្នុងដើមគគីរ ដែលអណ្តែតតាមទឹកទន្លេមេគង្គមកជាប់នឹងច្រាំងទន្លេ។

         ដូនពេញបានយកព្រះពុទ្ធរូបទាំងបួនអង្គនោះតម្កល់នៅក្នុងអាស្រមដែលគាត់បានសាងសង់នៅក្បែរទួលមួយ ។
ដោយចេះតែមានការរីកចម្រើន និងមានប្រជាជនតាំងទីលំនៅច្រើនឡើងៗផង ទីនោះក៏ត្រូវគេហៅថា  "ភ្នំដូនពេញ"

ហើយក្រោយមកក៏ក្លាយជាភ្នំពេញ។ មានផ្លូវធំៗជាច្រើនខ្វាត់ខ្វែងពេញទីក្រុង។ ផ្លូវទាំងនោះពោរពេញទៅដោយឡាន
និងម៉ូតូជាច្រើន។ ដូច្នេះចរាចរណ៍គឺពិតជាមានគ្រោះថ្នាកណា
់
ស់។          

     អ្នកត្រវូ តែដង
ឹ ពីចបា
្ ប់ចរាចរណ៍ ព្រោះមានប៉ល
ូ ស
ី ជាច្រន
ើ ធ្វកា
ើ រត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្  ថាតើអ្នកបានឈប់ ពេលភ្លើងក្រហម
ឬទេ? តើអ្នកបានពាក់មួកសុវត្ថិភាពដែរឬទេ?

    នៅក្នុងទីក្រុងមានអគារស្រស់ស្អាតជាច្រើន ហើយខ្លះមានលក្ខណៈចាស់ ដូចជាវត្តភ្នំ ឬព្រះបរមរាជរាំង។ នៅមាន

អគារថ្មី និងផ្ទះល្វែងធំៗជាច្រើនដូចជា អគារកម្ពស់ ៤២ជាន់ ដែលត្រូវបានសាងសង់ ហើយកន្លែងជាច្រើនដែលអ្នក  
ក្រឡេកមើល គឺមានមនុស្សកំពុងស្ថាបនាផ្ទះ និងហាង ផ្សារទំនើបជាច្រើនទៀត។

    រដ្ឋាភិបាលមានអគារ (ក្រសួង) ជាច្រើនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ រីឯនៅជាយក្រុងគឺមានរោងចក្រធំៗជាច្រើន។ ជារៀង
រាល់ព្រឹក អ្នកអាចឃើញរថយន្តដឹកមនុស្ស(ភាគច្រើនជាស្រ្តី)ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរោងចក្រទាំងនោះ។

      ប្រសិនបើអ្នកមកពីភូមិតូចមួយ វាអាចមានភាពលំបាកក្នុងការស្វែងរកផ្លូវរបស់អ្នក។ វាងាយស្រួលក្នុងការវង្វេងទិស។
ទូរស័ព្ទអាចជួយអ្នកក្នុងការសួរផ្លូវ ពីមនុស្សដែលស្គាល់ទីក្រុងច្បាស់ជាងអ្នក។

    មនុសស្ ជាច្រន
ើ នៅក្នង
ុ ទីកង
ុ្រ ភ្នព
ំ ញ
េ ព្យាយាមចងចាំផវូ្ល ដោយស្គាលន
់ វូ ទីតាង
ំ អគារសំខាន់ៗ ដូចជាផ្សារថ្មី  ខ្ញុំនឹងពិនិត្យ
មើលថា តើអ្នកស្គាល់អគារទាំងនោះបានប៉ុណ្ណាដែរ?។

         ខ្ញុំនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឯកសារ ៦.១និង៦.២ សម្រាប់សិស្ស ។ នៅលើឯកសារនេះ អ្នកនឹងឃើញអគារជាច្រើន។
         នៅលើឯកសារមួយទៀត អ្នកនឹងឃើញការពណ៌នាពីអគារទាំងនោះ។
         បង្កើតជាក្រុមតូចដែលមានសមាជិក ៤នាក់ ហើយព្យាយាមធ្វើការផ្គូរផ្គងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។
ចែកឯកសារ ៦.១ និង៦.២ ទៅក្រុមទាំងអស់ និងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេធ្វើការផ្គូរផ្គង។

៣៥នាទី

បញ្ចប់មេរៀន

នៅសប្តាហ៍កយ
្រោ យើងនឹងទៅក្នង
ុ ភូមិ ដើមប្ ច
ី ក
ែ រំលក
ែ ចំណះេ ដឹងរបស់ពក
ួ យើង អំពកា
ី រធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ

មានសុវត្ថិភាព។ នៅក្នុងក្រុមដែលមានសមាជិកដូចគ្នា នៅពេលដែលបង្កើតជា ផ្ទាំងរូបភាព យើងនឹងទៅផ្ទះ ឬទៅ
គ្រួសារណាមួយ ដើម្បីសួរពួកគេថា តើយើងអាចបិទផ្ទាំងរូបភាពរបស់ពួកយើងនៅក្បែរៗនោះបានដែរឬទេ។ ដូច្នេះយើង

ត្រូវការពន្យល់ពីអត្ថន័យរបស់រូបភាពដល់ពួកគេ និងប្រាប់ពីអ្វីដែលយើងបានរៀន វាជាការល្អដែលយើងត្រូវរៀបចំវាជា
មុន។

        កិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នកសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយគឺរៀបចំបទបង្ហាញខ្លីៗ សម្រាប់ប្រជាជនដែលអ្នកចង់ទៅ (ប្រហែល

ជាអ្នកជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯង) និងពន្យល់ពួកគេអំពីផ្ទាំងរូបភាពរបស់យើង។ បន្ទាប់ពីនេះ យើងនឹងសួរពួកគេថាតើ
យើងអាចបិទផ្ទាំងរូបភាពនៅលើជញ្ជាំងផ្ទះបានដែរឬទេ ឬប្រហែលជានៅ លើអផ
ី្វ ស្ ង
េ ទៀត ដែលមនុសស្ ភាគច្រន
ើ ឆ្លង
កាត់អាចមើលឃើញពីបធា
្រ នបទរបស់ពក
ួ យើង។

-

31-

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

តើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់កិច្ចការផ្ទះនេះឬទេ?

ជម្រើស(តាមចិត្ត)៖

      ប្រសិនបើនៅសល់ពេល អ្នកអាចលេងល្បែងកំសាន្តមួយ៖"ខ្ញុំកំពុងបំលាស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផស្ ង
េ ហើយខ្ញុំយក...
ទៅជាមួយខ្ញុំ"

សិស្សទាំងអស់បង្កើតជារង្វង់មួយ ឬជាបន្ទាត់មួយ។ សិស្សទីមួយនិយាយថា " ខ្ញុំនឹងបំលាស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផស្ ង
េ

ហើយខ្ញុំនឹងយក...  ទៅជាមួយខ្ញុំ" គេនិយាយពីអ្វីមួយដែលចង់យកទៅជាមួយ ប្រហែលជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

អ្នកដែលនៅបន្ទាប់គេត្រូវ    និយាយថា "ខ្ញុំនឹងបំលាស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផស្ ង
េ ហើយខ្ញុំនឹងយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និង
ច្រាសដុសធ្មេញរបស់ខ្ញុំទៅជាមួយខ្ញុំ"

បន្ទាប់ពីនេះ អ្នកនៅបន្ទាប់ត្រូវបន្ត ៖ "ខ្ញុំនឹងបំលាស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផស្ ង
េ ហើយខ្ញុំនឹងយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ច្រាសដុស
ធ្មេញរបស់ខ្ញុំ និងផែនទីក្រុងភ្នំពេញទៅជាមួយខ្ញុំ"

     ល្បែងនេះបន្តរហូតដល់របស់ដែលត្រូវចាំមានចំនួនច្រើន ហើយមាននរណាម្នាក់ភ្លេច។ អ្នកដែលភ្លេចនោះអាចចាប់
ផ្តើមសាឡើងវិញជាមួយពាក្យថ្មីទៀត។

-
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សេចក្តីណែនាំគ្រូ
      បញ្ជីនៃអាគារ មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ និងប្រភេទមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
អគារ

មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ

មនុស្ស

ផ្សារជាច្រើន

ឡាន

មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល

ហាងទំនិញ

រថយន្តឈ្នួល

បុគ្គលិកអង្គការ

គ្លីនិក

រថយន្តដឹកទំនិញ

អ្នកបើកម៉ូតូ

សាលារៀន

រថយន្តក្រុង

អ្នកបើករថយន្តឈ្នួល

សាកលវិទ្យាល័យ

ម៉ូតូកង់បី

អ្នកបើករថយន្តក្រុង

ក្លឹបរាត្រី

ម៉ូតូឌុប

គ្រូពេទ្យ

ខារ៉ាអូខេ

កង់

គ្រូបង្រៀន

ភោជនីយដ្ឋាន

យន្តហោះ

អ្នកលក់ទំនិញ

ផ្ទះ

រថភ្លើង

បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជន

ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល

រទេះអូស

អ្នកសុំទាន

រោងចក្រ

រឺម៉ក

ជនជាតិបរទេស

សណ្ឋាគារ

ម៉ូតូ

កម្មករ

ផ្ទះសំណាក់

ស៊ីក្លូ

ការិយាល័យអង្គការ
    ក្នុងការរៀបចំសម្រាប់ដំណើររបស់សិស្សទៅកាន់ភូមិ វាគឺជាការដ៏ល្អមួយ ដែលត្រូវជម្រាបលោកនាយកសាលាអំពី    
គំនិតដែលត្រូវពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងភូមិ។ ប្រសិនបើមានផ្ទាំងរូបភាពជាច្រើន អ្នកអាចជម្រាបមេភូមិផងដែរ។ប្រសិនបើមាន

ម៉ាស៊ីនថតចម្លងនៅក្នុងសាលា អ្នកអាចកែប្រែកិច្ចការបាន ជំនួសឱ្យក្រុមមួយមានផ្ទាំងរូបភាពមួយ អ្នកអាចថតចម្លង

ផ្ទាំងរូបភាពទាំងនោះជាច្រើនដង និងអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សធ្វើយុទ្ធនាការតាមផ្ទះ ជាមួយផ្ទាំងរូបភាពទាំងនោះ។សិស្សអាច

ដើរគោះទ្វារផ្ទះជាច្រើន និងប្រាប់ប្រជាជនអំពីប្រធានបទការធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផស្ ង
េ មានសុវត្ថិភាព ដែលរៀន
ក្នុងសាលា។ កិច្ចការនេះនឹងធ្វើឱ្យផ្ទាំងរូបភាព/ខិត្តប័ណ្ណដំណើរការបានរឹតតែល្អ។ ប្រសិនបើសាលារៀននៅឆ្ងាយពីភូមិ
អ្នកអាចឱ្យសិស្សជិះ កង់ទៅបាន។

-
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-
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-
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មេរៀនទី ៧ៈ ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន
រយៈពេលបង្រៀនៈ ១ម៉ោង ៣០នាទី

þ ការត្រៀមលក្ខណៈ
មុនពេលបង្រៀនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូត្រូវ
  អាន និងពិនិត្យមេរៀនដោយហ្មត់ចត់ និងធ្វើកិច្ចតែងការបង្រៀន
  ពិនិត្យមើលឯកសារសិស្ស ដើម្បីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាន និងសំណួរ សម្រាប់សកម្មភាពត្រូវ
    នឹងការបង្រៀនដែរឬទេ
  សរសេរសំណួរលើក្តារខៀន ឬនៅលើក្រដាសផ្ទាំងធំ  ប្រសិនបើសិស្សមានឯកសារ គេអាចមើល
    ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
មើលកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃ
រៀបចំបន្ទប់រៀន (តុ កៅអី ក្តារខៀន...)។
សម្ភារឧបទេស ធនធានដែលត្រូវការ
ផ្ទាំងរូបភាពរបស់សិស្ស

	ម៉ាស៊ីនថតរូប

ស្កុតទុកសម្រាប់បិទផ្ទាំងរូបភាពនៅលើជញ្ជាំង ឬបង្គោល។

វត្ថុបំណង

នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់ សិស្សនឹងអាចៈ

- បង្ហាញចំណេះដឹងរបស់ពួកគេតាមរយៈផ្ទាំងរូបភាព និងការបកស្រាយប្រាប់អ្នកភូមិអំពី

ការធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ មានសុវត្ថិភាព។

- បង្ហាញពីសុជីវធម៌ក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាជនក្នុងភូមិ ។

១៥នាទី

							
សេចក្តីផ្តើម

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងទៅក្នុងភូមិ ហើយប្រាប់អ្នកភូមិអំពីការធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផ្សង
េ មានសុវត្ថិភាព។ មានរបស់    

មួយចំនួនដែលសំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ។ ប្រសិនបើយើងមានផ្ទាំងរូបភាពតែមួយសម្រាប់ចែកយើងគួរតែឱ្យទៅគ្រួសា
រណាដែលត្រូវការវា។

      តើអ្នកធ្វើបែបណានៅពេលមនុស្សចាស់ពីរនាក់បើកទ្វារ?

      អ្នកត្រូវណែនាំខ្លួនរបស់អ្នក ប្រាប់ឈ្មោះសមាជិកក្នុងក្រុម និងមូលហេតុដែលអ្នកគោះទ្វារ របស់ពួកគាត់។
ការណែនាំខ្លួន

មានលក្ខណៈបែបនេះ

"ជម្រាបសួរ

ពួកយើងខ្ញុំគឺជា...

ពួកយើងរៀននៅសាលា...។

ពីរ-បី

សប្តាហ៍កន្លងមកនេះ យើងបានរៀនបំណិនជីវិតស្តីអំពីការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស។ កិច្ចការមួយរបស់ពួកយើង គឺផ្ស

ព្វផ្សាយចំណេះដឹងរបស់ពួកយើងទៅឱ្យមនុស្សនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងនេះ។ តើយើងខ្ញុំអាចប្រាប់លោកពូ អ្នកមីង
លោកអ៊ំបន្ថែម    ទៀតអំពីគម្រោង របស់យើងខ្ញុំបានដែរឬទេ?"

   ប្រសិនបើគាត់ឆ្លើយ "បាន" អ្នកអាចបន្តទៀត។ ប៉ុន្តែបើ "មិនបានទេ" អ្នកត្រូវនិយាយពាក្យ "អរគុណសម្រាប់ការ
ចំណាយពេលវេលាសូមជម្រាបលា"។ ផ្ទាំងរូបភាពអាចភ្ជាប់ជាមួយស្កុតខ្ញុំមានស្កុតមួយចំនួននៅលើតុរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ចី។
វិន័យខ្លះៗ ៖

-
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ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
១. កុំចូលទៅក្នុងផ្ទះណាមួយតែម្នាក់ឯង

២. នៅពេលជិះកង់ កុំជិះទន្ទឹមគ្នាលើសពីពីរនាក់
៣. ត្រូវចេះគួរសមចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នា

       ៤. ប្រសិនបើប្រជាជន អ្នកភូមិចង់ដឹងបន្ថែមទៀតអំពីគម្រោង ឬមានមតិយោបល់ អ្នកអាចប្រាប់ពួកគេឱ្យមកទាក់់

ទងសាលារៀន។ ឱ្យលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទៅសិស្សទុកសម្រាប់ទាក់ទងពេលមានបញ្ហាបន្ទាន់    ណែនាំសិស្សឱ្យត្រឡប់
មកសាលារៀនវិញតាមពេលកំណត់។

៦០នាទី

សកម្មភាពសំខាន់ៗ

              សិស្សទៅក្នុងភូមិ ឬសហគមន៍។ វាជាការល្អ ដែលអ្នកចូលរួមជាមួយក្រុមមួយចំនួន ដើម្បីពិនិត្យរបៀបសហការនិង

ជម្រាបអ្នកភូមិ។ ការយកម៉ាស៊ីនថតរូបទៅជាមួយអ្នក ដើម្បីថតការខំប្រឹងប្រែងនេះទុកជាឯកសារ អាចមានប្រយោជន៍
ដើម្បីបង្ហាញសិស្សដទៃ និងឪពុកម្តាយ ហើយប្រហែលជាអាចប្រើនៅក្នុងព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានផងដែរ។

១៥នាទី

បញ្ចប់មេរៀន

         ល្បង
ែ នេះលេងនៅពេលសិសស្ ដែលត្រឡប់មកសាលាវិញ។ អ្នកនឹងតវូ្រ ការប័ណព
្ណ ឯ
ី កសារ ៦.១ និង ៦.២ សមប
្រា ់

សិសស្ ។រៀបប័ណជា
្ណ រង្វងធ
់ ម
ំ យ
ួ លើទធ
ី (
្លា លើដ)
ី ។ ប័ណទា
្ណ ង
ំ នោះតវូ្រ តអា
ែ ចមើលឃើញ ប៉ន
ុ ស
ែ្ត ស
ិ ស្ មិនចាំបាច់ឃញ
ើ អ្វដ
ី ែ
ល សរសេរនៅលើនោះទេ ពេលឈរនៅកណ្តាលរង្វងន
់ ប
ៃ ណ
័ នោ
្ណ ះ។

         អ្នកនៅក្នង
ុ ទីកង
ុ្រ ភ្នព
ំ ញ
េ ជាមួយមិតរ្ត បស់អក
្ន តវូ្រ កាន់ដម
ៃ ត
ិ រ្ត បស់អក
្ន ។ អ្នកតវូ្រ ការបង្កត
ើ ជាដគ
ៃ ។
ូ បន្ទាបព
់ នោ
ី ះអ្នក

ត្រវូ ទៅឈរនៅចំណល
្តា នៃរង្វង់ ខ្ញន
ំុ ង
ឹ ប្រាបព
់ ដ
ី ណ
ំ
រើ ក្នង
ុ ទីកង
ុ្រ ដែលយើងទៅ។ យើងនឹងឈប់នៅចំណច
ុ ណាមួយច្បាស់
លាស់ ហើយខ្ញន
ំុ ង
ឹ ណែនាអ
ំ ក
្ន ។ ខ្ញន
ំុ ង
ឹ ប្រាបអ
់ ក
្ន ខ្លះៗអំពអ
ី គារនេះ ហើយពេលដៃគរូ បស់អក
្ន ដឹងថាអគារណាមួយនោះ

អ្នកត្រវូ រត់ទៅកាន់វា។ គូទម
ី យ
ួ ដែលចាប់បានប័ណត
្ណ ម
ឹ្រ ត្រវូ គឺជាអ្នកឈ្នះ។ បន្ទាបព
់ ន
ី ះេ យើងត្រឡប់មកកណ្តាលរង្វង់
ហើយលេងម្តងទៀត។

         លេងល្បង
ែ នេះ អាស្រយ
័ លើពត
័ មា
៌ នដែលជារបស់រប
ូ ភាពទាំងនោះ។ អ្នកអាចនិយាយអំពរី ប
ូ ភាព បវ្រ ត្តិ និងមុខងារ
របស់វា។ នៅពេលសិសស្ ទាំងអស់បានត្រឡប់មកពីភម
ូ វិ ញ
ិ អ្នកអាចឱយ្ ពួកគេផល
្ត ម
់ តិយោបល់ បស
្រ ន
ិ បើនៅសល់ពល
េ ។
         តើបត
្រ ក
ិ ម្មណាខ្លះដែលអ្នកទទួលបាន?

         តើបជា
្រ ជនបានដឹងរួចហើយអំពប
ី ធា
្រ នបទនេះឬ?

         តើអក
្ន បានបិទផ្ទាង
ំ រូបភាពរបស់អក
្ន នៅកន្លង
ែ ណាខ្លះ?

         អរគុណជាអនេកសម្រាបកា
់ រខំបង
ឹ្រ ប្រែងរបស់អក
្ន ចំពោះយុទនា
្ធ ការនេះ។ ខ្ញន
ំុ ង
ឹ ជួបអ្នកទាំងអស់គ្នា នៅសប្តាហ៍
ក្រោយទៀត។

សេចក្តីណែនាំគ្រូ

      ប្រសិនបើមានម៉ាស៊ីនថតចម្លងនៅក្នុងសាលា អ្នកអាចកែប្រែកិច្ចការបាន។ ជំនួសឱ្យក្រុមមួយមានផ្ទាំងរូបភាពមួយ
អ្នកអាចថតចម្លងផ្ទាំងរូបភាពទាំងនោះជាច្រើនដង និងអនុញ្ញាតឱ្យសិស្ស ធ្វើយុទ្ធនាការតាមផ្ទះ ជាមួយផ្ទាំងរូបភាព
ទាំងនោះ។ សិស្សអាចដើរទៅតាមផ្ទះជាច្រើន និងប្រាប់ប្រជាជនអំពីប្រធានបទ ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ដែល
រៀនក្នុងសាលា។ កិច្ចការនេះនឹងធ្វើឱ្យផ្ទាំងរូបភាព ខិត្តប័ណ្ណដំណើរការបានរឹតតែល្អ។

ចូរធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយប៉ូលីសមូលដ្ឋាន និងមេភូមិ ប្រសិនបើចាំបាច់។

-
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ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

មេរៀនទី ៨ៈ ការមកដល់ទីក្រុង
រយៈពេលបង្រៀនៈ ១ម៉ោង ៣០នាទី

þ ការត្រៀមលក្ខណៈ
មុនពេលបង្រៀនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូត្រូវ
  អាន និងពិនិត្យមេរៀនដោយហ្មត់ចត់ និងធ្វើកិច្ចតែងការបង្រៀន
  ពិនិត្យមើលឯកសារសិស្ស ដើម្បីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាន និងសំណួរ សម្រាប់សកម្មភាពត្រូវ
    នឹងការបង្រៀនដែរឬទេ
  សរសេរសំណួរលើក្តារខៀន ឬនៅលើក្រដាសផ្ទាំងធំ  ប្រសិនបើសិស្សមានឯកសារ គេអាចមើល
    ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងឯកសាររបស់គេបាន
មើលកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃ
រៀបចំបន្ទប់រៀន (តុ កៅអី ក្តារខៀន...)។
សម្ភារឧបទេស ធនធានដែលត្រូវការ

ឯកសារ ៨.១  សម្រាប់សិស្ស  រឿងរបស់.... (នៅលើក្រដាសពីរដាច់ពីគ្នា បើអាចបាន)
សៀវភៅកំប្លែងដើម្បីបង្ហាញសិស្សទុកជាឧទាហរណ៍

វត្ថុបំណង

នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់ សិស្សនឹងអាច ៖

- បង្ហាញពីបញ្ហាសាមញ្ញៗបំផុតរបស់អ្នកធ្វើចំណាកស្រុកវ័យក្មេង
- ធ្វើសកម្មភាពការពារ/រារាំងចំពោះឈ្មួញជួញដូរដែលអាចកើតមាន  ។

២០នាទី

						

សេចក្តីផ្តើម

ក្រោយពីរៀនទទួលបាននូវគំនិតសំខាន់ៗជាច្រើនអំពីកន្លែងដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ នៅពេលនរណាម្នាក់ហៅ

បបួលអ្នកឱ្យទៅធ្វើការនៅទីក្រុង។ យើងក៏បានរៀនអំពីល្បិចកលនិងយុទ្ធសាស្ត្រ  ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីល្បួងប
ញ្ឆោត អ្នកឱ្យធ្លាកក
់ ង
្នុ ស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក។
់ ប៉ន
ុ នៅ
្តែ ក្នង
ុ ទីកង
្រុ ក៏អាចមានឱកាសល្អផងដែរ វាមិនសុទត
្ធ អា
ែ ក្រកក
់ ង
្នុ ការធ្វើ

ចំណាកស្រុក និងស្វែងរកការងារល្អៗនោះទេ។ ថ្ងៃនេះនឹងសន្មត់ថា  យើងរកបានការងារមួយនៅក្នុងទីក្រុង ហើយ

យើងទើបតែមកដល់។ យើងនៅផ្តុំ...ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ មានឡានជាច្រើនបើកទៅមកៗ មានអគារធំៗជាច្រើនមាន        
មនុស្សម្នាជាច្រើន។ មានចំណុចមួយចំនួន ដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់បាន នៅពេលអ្នកមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញជាលើក
ដំបូង។

          ១. កុំធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯង

	        ក្រុមផ្តល់នូវការគាំទ្រ បណ្តាញសង្គម និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។

  ២. កុំទាក់ទងជាមួយមនុស្សប្លែកមុខដែលមកទាក់ទងអ្នកនៅតាមផ្លូវ ឬលើឡាន

       ពួកគេអាចជាឈ្មួញជួញដូរមនុស្ស ហើយនេះជាវិធីមួយដែលពួកគេប្រើ។
  ៣. កុំឱ្យលិខិតឆ្លងដែន ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅមនុស្សដែលអ្នកមិនស្គាល់។

ប្រសិនបើអ្នកមានមន្ទិលសង្ស័យ ត្រូវធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរ ឬលេខទូរស័ព្ទ មួយក្នុងចំណោមលេខ

ទូរស័ព្ទនានាក្នុងមេរៀនទី៨ សុវត្ថិភាពកុមារ ឬប៉ូលីស។ វាជាការឆ្លាតវៃក្នុងការដាក់ឯកសារថតចម្លងនៃ អត្តសញ្ញាណ    

-

38-

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

ប័ណ្ណតាមខ្លួនដើម្បីឱ្យនរណាម្នាក់ដែលទាមទារចង់បានវា។
     ស្វែងរកកន្លែងសុវត្ថិភាពដើម្បីរស់នៅគឺជារឿងសំខាន់។
     តើអ្នកមានជម្រើសណាខ្លះ ក្នុងការស្វែងរកផ្ទះ?

តើអ្នកមានបងប្អូនដែរឬទេ? (មិនមានទ)េ។ តើអ្នកគួរទៅជាមួយបុរសម្នាក់ ដែលបបួលអ្នកឱ្យទៅរស់នៅជាមួយគាត់
ព្រោះគាត់មានបន្ទប់ទំនេរមួយ? (ទេ) អ្នកគួរស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែម ទៀតសិន។

     វាជាការល្អប្រសើរបំផុត ប្រសិនបើអ្នកជួលផ្ទះ ។ អ្នកអាចជួលនៅម្នាក់ឯង  ឬជាមួយអ្នកដទៃ ដើម្បីកាត់បន្ថយការ

ចំណាយថ្លៃឈ្នួល។ ផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមានតម្លៃថ្លៃ ហើយវាមិនដូចនឹងផ្ទះដែលអ្នកមាន នៅក្នុងភូមិរបស់អ្នកទេ។
មានឱកាសជាច្រើនក្នុងការស្វែងរកផ្ទះ ឱកាសទាំងនោះមានដូចជា :

១. ថៅកែផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅដោយមិនគិតថ្លៃ ប៉ុន្តែត្រូវចែករំលែកជាមួយអ្នកដទៃ។
២. សុំដំបូន្មានពីអ្នកធ្វើបលា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផស្ ង
េ ៗទៀត។

៣. ប្រើភ្នាក់ងារ តែត្រូវប្រយ័ត្នជាមួយជម្រើសនេះដោយសារមនុស្សមួយចំនួនមានបំណងមិនល្អ។
៤. ស្វែងរកផ្ទះដោយខ្លួនឯងដោយការរកមើលស្លាក "សម្រាប់ជួល" ក្នុងតំបន់ដែលអ្នកធ្វើការ។
       ប្រសិនបើអ្នករកផ្ទះបានហើយ វាជាការល្អដែលត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាជួល។
        ហេតុអ្វីការធ្វើកិច្ចសន្យាមានសារៈសំខាន់?

        តើអ្នកគួរដាក់បញ្ចូលក្នុងកិច្ចសន្យានោះនូវចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះ?

        កិច្ចសន្យាគឺជាឯកសារដែលអាចយកជាការបាន ប្រសិនបើត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយភាគីទាំងពីរគឺជាឯកសារ  
ច្បាប់ពេញលេញដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់អ្នក។ នេះគឺខុសគ្នាពីការព្រមព្រៀងតាមពាក្យសំដីដែលមិនអាចបញ្ជាក់ចំពោះ
អ្នកដទៃ។ នៅក្នុងឯកសារជួល អ្នកគួរតែដាក់បញ្ចូលនូវចំណុចខាងក្រោម៖

១. អត្តសញ្ញាណលម្អិតអំពីអ្នកជួលឱ្យ និងអ្នកជួល(ម្ចាស់ផ្ទះ និងអ្នក)។ នេះរួមមាន៖ អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ
      លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន។

២. អាសយដ្ឋាន ឬទីតាំងនៃអចលនទ្រព្យ(ផ្ទះ)ដែលអ្នកចង់ជួល។

៣. ចំនួនថ្លៃឈ្នួលផ្ទះដែលបានព្រមព្រៀងក្នុងមួយខែៗ និងអ្វីខ្លះដែលវាបានគិតបញ្ចូលដូចជាថ្លៃទឹក  
      ថ្លៃភ្លើងជាដើម។

៤. ចំនួនប្រាក់កក់ដែលអ្នកបានបង់។

៥. នៅពេលណាដែលកិច្ចសន្យាចាប់ផ្តើម និងពេលណាបញ្ចប់។

៦. លក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាមានអ្វីខ្លះ (ពេលណា និងរបៀបដែលអ្នកអាចបញ្ចប់កិច្ចសន្យាមុនពេលកំណត់)

        កិច្ចសន្យាគឺមានសុពលភាព លុះត្រាតែភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើវា។ ចូរប្រាកដថា អ្នកយកកិច្ចសន្យាមួយ
        ច្បាប់មករក្សាទុកផ្ទាល់ខ្លួន។ វាមិនមែនតែងតែងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនោះទេ។
        តើអ្នកគិតថាអ្នកនឹងជួបប្រទះបញ្ហាណាខ្លះ?

       ចម្លើយអាចមាន ៖ ភាពឯកោ  វង្វេងផ្លូវ មិនដឹងពីកន្លែងទិញម្ហូប...។
  បញ្ហាមួយទៀតគឺ  ពេលខ្លះមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងមើលងាយអ្នកដែលមកពីជនបទ។ នេះដោយសារតែពួកគេមិនបាន

ស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅពីជីវិតនៅតាមខេត្ត/ជនបទ។ ពួកគេមិនយល់ពីស្ថានភាព ដែលអ្នកកំពុងរស់ ហើយអ្នកក៏ប្រហែល
ជាគិតថា វាពិបាកស្វែងយល់ពីរបៀបរស់នៅក្នុងទីក្រុងរបស់ពួកគេ (អ្នកទីក្រុង)។  នេះជាការធម្មតាទេ។

វាជាការល្អក្នុងការនិយាយជាមួយអ្នកធ្វកា
ើ រធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផស្ ង
េ ផ្សេងទៀតអំពីបញ្ហានេះ។ ប្រសិនបើអ្នកគិតថា

-

39-

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

ពិបាកក្នុងការរស់នៅក្នុងទីក្រុង អ្នកអាចធ្វើកិច្ចការជាច្រើនបានដូចជា ៖
បង្កើតមិត្តភាពជាមួយអ្នកដទៃ។

បរិភោគអាហារដែលនាំឱ្យមានសុខភាពល្អ និងរក្សាភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមដែលអាច ធ្វើឱ្យអារម្មណ៍អ្នកបាន

   ប្រសើរ។

ស្វង
ែ រកមជឈ្ មណ្ឌលសហគមន៍ដម
ើ ប្ ប
ី ប
្រា អ
់ ក
្ន អំពស
ី វា
េ កម្មនានាសមប
្រា អ
់ ក
្ន ធ្វប
ើ លា
ំ ស់ទទៅ
ី កាន់កន្លង
ែ ផស្ ង
េ

  រក្សាទំនាក់ទំនងជាធម្មតាជាមួយគ្រួសារ ប្រាប់ពួកគេអំពីភាពលំបាក និងការខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នក

សរសេរសៀវភៅកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃដើម្បីបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់អ្នក ឬគូរជាគំនូរ ដើម្បីឱ្យមានភាព

   ច្បាស់លាស់។ នេះក៏អាចជួយអ្នកឱ្យមើលឃើញពីដំណោះស្រាយ ចំពោះបញ្ហារបស់អ្នក។

៦០ នាទី

សកម្មភាពសំខាន់ៗ

        ដូចអ្វីដែលអ្នកបានឃើញ មានភាពលំបាក និងបញ្ហាជាច្រើនដែលអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់។ ចូរពិនិត្យមើលតើអ្នក
អាចចាំអ្វីទាំងអស់នោះបានប៉ុណ្ណា ឬអ្នកប្រហែលជាមើលក្នុងសៀវភៅ របស់អ្នក។
        ខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងមួយឱ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្តាប់ (សេចក្ដីណែនាំគ្រូ)។

        នេះជារឿងកំប្លែងដែលអ្នកអាចគូរ ឬបង្កើតជារូបភាពដោយខ្លួនរបស់អ្នក។

     គោលបំណងគឺដើម្បីបង្កើតរឿងមួយអំពីមនុស្សម្នាក់ ឬពីរនាក់ដែលកំពុងធ្វើចំណាកស្រុកទៅទីក្រុង។ ពួកគេជួប
ប្រទះឧបសគ្គជាច្រើន ហើយត្រូវដោះស្រាយវា។ អ្នកអាចគិតអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមាន (ស្ថានភាពល្អឬអាក្រក់
ដែលអាចកើតឡើងចំពោះពួកគេ) ។ អ្នកក៏អាចគិតអំពីរបៀបដោះស្រាយឧបសគ្គទាំងនោះសម្រាប់ពួកគេផងដែរ។
        ចែកឯកសារ ៨.១ សម្រាប់សិស្ស និងខ្មៅដៃពណ៌ទៅឱ្យសិស្ស។

    អ្នកអាចធ្វើការដោយម្នាក់ឯង ឬជាដៃគូដើម្បីបង្កើតរឿងមួយតាមរបៀបដែលអ្នកចង់។ នៅចុងបញ្ចប់ យើងនឹង
មានរឿងជាច្រើន។ វាក៏អាចបង្កើតរឿងថ្មីមួយដោយខ្លួនរបស់អ្នក និងមិនប្រើឯកសារសម្រាប់សិស្ស។ ប្រសិនបើអ្នក

ចង់ធ្វើបែបនោះ អ្នកអាចយកក្រដាសរ៉ាមសមួយសន្លឹក និងគូរស៊ុមរូបភាពដោយខ្លួនឯង។ ខ្ញុំមានសៀវភៅរឿង កំប្លែង
ជាឧទាហរណ៍នៅទីនោះ។

        អនុញ្ញាតឱ្យសិស្សសរសេររឿងរបស់ពួកគេ ព្យាយាមលើកទឹកចិត្តពួកគេដោយសួរសំណួរ។

            - តើអ្វីដែលកើតឡើងបន្ទាប់នៅក្នុងរឿង?
      - តើគេមានប្រតិកម្មតបវិញបែបណា?

      - តើតួអង្គក្នុងរឿងរបស់អ្នកមានឈ្មោះអ្វី?
     - តើគេធ្វើការងារប្រភេទណា?

-
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ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
សិស្សអាចបង្កើតជារង្វង់
សម្រាប់សរសេរអក្សរ

       នៅពេលសិស្សសរសេរចប់ ឱ្យពួកគេបិទ
       រឿងកំប្លែងនោះនៅលើជញ្ជាំង។

ឬអាចសរសេរនៅ

ខាងក្រោមស៊ុមរូបភាព

១០ នាទី

បញ្ចប់មេរៀន

      មានរឿងជាច្រើននៅតាមជញ្ជាំង។ ចូរចំណាយពេលខ្លះដើម្បីមើលវា។ ខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នកគ្រប់គ្នាទៅតាមជញ្ជាំងដើម្បី
មើលរឿងទាំងនោះ។

      ប្រសិនបើអ្នកនៅសល់ពេល អ្នកអាចលេងល្បែង "រឿងមួយប្រយោគ"។

    សិស្សទាំងអស់អាចឈរជារង្វង់មួយ។ គ្រូជាអ្នកចាប់ផ្តើមដោយនិយាយថា "ភាពចង់ធ្វើដំណើរ ទៅទីក្រុងធំមួយ"។

បន្ទាប់ពីប្រយោគនេះ សិស្សបន្ទាប់នៅក្នុងជួរត្រូវបន្តសាច់រឿងជាមួយប្រយោគផ្សង
េ ទៀត។ ឧទាហណ៍ៈ "ប៉ន
ុ ែគា
្ត ត់
មិនដឹងទៅដោយរបៀបណា"។ បន្ទាបម
់ កអ្នកទីបន
ី យា
ិ យ ប្រយោគមួយទៀតដើម្បីបន្តសាច់រឿង។ ចូរប្រាកដថា  ប្រ
យោគថ្មីត្រូវជាសាច់រឿងតភ្ជាប់ជាមួយប្រយោគមុន ដូច្នេះរឿងគឺមានលក្ខណៈរលូនបន្តជាប់គ្នាតែមួយ។

សេចក្តីណែនាំគ្រូ
          ព័ត៌មានមួយចំនួនអាចត្រូវចែករំលែកពេលដែលគ្រូមានអារម្មណ៍ថា វាមានសេចក្តីត្រូវការ ធ្វើបែបនេះ។

បើមិនដូច្នេះទេ នេះអាចប្រើជាព័ត៌មានបន្ថែមតាមក្រោយ។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានទាញចេញពីការសិក្សាមួយរបស់

CDRI ឆ្នាំ២០០៧    "អ្នកចំណាកស្រុកវ័យក្មេង និងការអភិវឌ្ឍទីក្រុង"។ ចំនួនម៉ោងធ្វើការក្នុងមួយថ្ងៃ ជាមធ្យមអ្នក    
ចំណាកស្រុកវ័យក្មេងមកទីក្រុងធ្វើការ ១០,៦២ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ការងារប្រចាំសប្តាហ៍របស់ពួកគេគឺ ៧២ម៉ោង
ដែលគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល។

-
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ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
អាយុមធ្យមនៃជនចំណាកស្រុកវ័យក្មេងក្នុងការស្រាវ្រជាវនេះ
ប្រភេទការងារ

ឆ្នាំ

អ្នករត់ម៉ូតូឌុប

22.95

អ្នកធ្វើការក្នុងកាស៊ីណូ

21.73

អ្នកធ្វើការជាអ្នកសាងសង់

21.44

អ្នកធ្វើការរោងចក្រកាត់ដេរ

20.87

អ្នកធ្វើការជាអ្នកបម្រើ

20.20

អ្នកលក់ឥវ៉ាន់កំប៉ិកកំប៉ុក

19.70

អ្នកលាងឡាន

18.87

អ្នកអូសរទេះ

18.73

ការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេង ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាប្រភេទមួយ នៃការវិនិយោគជាយូរយារណាស់មក

ហើយ។ គោលបំណងចម្បងក្នុងការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងពីជនបទមកទីក្រុងដើម្បីធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ច មានភាព
ល្អប្រសើរឡើង។ តួយ៉ាងដូចជានៅតាម ជនបទ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើមទុនគឺត្រូវការប្រើប្រាស់ដើម្បីឱ្យសមាជិកគ្រួសារ
អាចធ្វើ បំលាស់ទីទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេង បាន។ ភាគច្រើននៃប្រាក់ ទាំងនោះ គឺចំណាយទៅលើសោហ៊ុយធ្វើដំណើរ
អាហារ និងការស្នាក់នៅ រហូតដល់រកបានការងារធ្វើ។ ការសិក្សាបាន រកឃើញថា ជាមធ្យមដើម្បីការងារវ័យក្មេងអ្នកធ្វើបំ

លាស់ទីទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងចំណាយអស់ចំនួន ២៧៨០០រៀល ក្នុងអំឡុងពេលចាក ចេញពីផ្ទះរហូតដល់ទទួលបាន

ការងារ។ ភាគច្រើននៃប្រាក់ទាំងនោះគឺចំណាយទៅលើសោហ៊ុយធ្វើដំណើរ និងអាហារ។ ក្នុងករណីភាគច្រើនបំផុតការ
ស្នាក់នៅដោយឥតគិតថ្លៃត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយបងប្អូន ឬមិត្តភក្តិមកពីភូមិដូចគ្នា។

អ្នកធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេង ដើម្បីធ្វើការម្នាក់ចំណាយរយៈពេល ៦ថ្ងៃចាប់តាំងពីចាកចេញពីផ្ទះ រហូត

ដល់ទទួលបានការងារធ្វើ។ ពួកគេមួយចំនួនមានការងារបណ្តោះអាសន្នមួយ ដែលធានាដោយបងប្អូន ឬមិត្តភក្តិមុនពេល
ចេញដំណើរហើយពួកគេនឹងចាប់ផ្តើមការងារភ្លាមៗ នៅពេលមកដល់កន្លែងធ្វើការ។
ប្រភពហិរញ្ញវត្ថុ

    នៅពេលសួរពួកគេអំពីប្រភពហិរញ្ញវត្ថុ (ប្រាក់ឬធនធាន) ប្រហែលមួយភាគបីបានមកពី គ្រួសារ។ ទីពីរគឺបានមក

ពីប្រាក់សន្សំផ្ទាល់ខ្លួន រីឯការខ្ចីនិងលក់ទ្រព្យសម្បត្តិស្ថិតក្នុងលំដាប់ទីបី និងទីបួន។ ៥%ទទួលបានប្រាក់ពីបងប្អូនខណៈ
ពេលដែល ៣%ទទួលបានមកពីថៅកែ ដែលត្រូវទៅធ្វើការជាមួយ។ ជាការពិត ៣៧% នៃអ្នកយកប្រាក់កម្ចី ឬលក់ទ្រព្យ
សម្បត្តិមានកម្រិតជីវភាពធ្លាក់ចុះ ក្រោយពីការធ្វើចំណាកស្រុកមិនបានសម្រេច។ ប្រាក់កម្ចីបានដាក់សម្ពាធ ទៅលើអ្នក
ធ្វើចំណាកស្រុកវ័យក្មេង ដើម្បីរកប្រាក់ឱ្យបានកាន់តែច្រើន ដើម្បីសងបំណុលគេក្រោយពេលចាកចេញទៅ។
ប្រភេទនៃការស្នាក់នៅ

    ប្រភេទនៃការស្នាក់នៅ មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំង ដោយផ្អែកលើប្រភេទនៃការងារ។ ជាទូទៅ មួយភាគបីនៃ 

អ្នកធ្វើចំណាកស្រុក ដើម្បីការងារវ័យក្មេងដែលត្រូវបានសម្ភាសរស់នៅក្នុងផ្ទះជួល ហើយច្រើនជាងមួយភាគបួនបន្តិច  
រស់នៅកន្លែងស្នាក់នៅដោយឥតគិតថ្លៃ  ដែលផ្តល់ដោយថៅកែ  និងច្រើនជាងមួយភាគប្រាំមួយ រស់នៅកន្លែងសាង
សង់។ អ្នកធ្វើការតាមភោជនីយដ្ឋានចំនួន ១០៤នាក់ ក្នុងចំណោម១២០នាក់ស្នាក់នៅកន្លែងដែលឥតគិតថ្លៃ។

-

42-

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

ច្រើនជាងពាក់កណ្តាលនៃអ្នករត់ម៉ូតូឌុប រស់នៅក្នុងផ្ទះជួល ហើយអ្នកដទៃទៀតភាគច្រើនរស់នៅជាមួយបងប្អូន។ បី

ភាគបួននៃអ្នកធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរ ក៏រស់នៅតាមផ្ទះជួលផងដែរ   ហើយអ្នកដទៃទៀតរស់នៅកន្លែងស្នាក់នៅបង់
ប្រាក់ កន្លែងស្នាក់នៅដោយមិនគិតថ្លៃ  ឬរស់នៅជាមួយបងប្អូន។ ដោយឡែកអ្នកលាងឡានទាំងអស់ រស់នៅកន្លែង
ស្នាក់នៅដោយមិនគិតថ្លៃ 
កំប៉ិកកំប៉ុក

ក្នុងករណីដែលកន្លែងនោះផ្តល់ដោយម្ចាស់យានដ្ឋាន។

គឺស្ទើរតែទាំងអស់អាចចែកដោយស្មើគ្នា

កន្លែងស្នាក់នៅរបស់អ្នកលក់ដូរ          

រវាងការរស់នៅក្នុងផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួន

និងរស់នៅជាមួយបងប្អូន                       

អាស្រ័យតាមការពិត ដែលអ្នកលក់ដូរវ័យក្មេងទាំងនោះ ធ្វើចំណាកស្រុកមកជាមួយគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ អ្នកអូសរទេះ   
មួយចំនួនក៏ធ្វើចំណាកស្រុក មកជាមួយគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរ ដោយលទ្ធផលបង្ហាញថាមួយភាគប្រាំនៃពួកគេរស់
នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេផ្ទាល់ខ្លួន ច្រើនជាងមួយភាគប្រាំរស់នៅជាមួយបងប្អូន និងពាក់កណ្តាលនៃពួកគេរស់នៅតាមផ្ទះ
ជួល។ ពីរភាគបីនៃអ្នកធ្វើការក្នុងកាស៊ីណូរស់នៅតាមផ្ទះជួល ហើយបីភាគទៀតរស់នៅកន្លែងស្នាក់នៅ ដោយឥតគិត
ថ្លៃ។

អ្នកដែលចំណាយសម្រាប់កន្លែងរស់នៅ(ផ្ទះជួល ឬកន្លែងស្នាក់នៅ) ជាមធ្យមចំណាយអស់ ៤២ ៦០០រៀលក្នុង

មួយខែ។ មួយក្នុងចំណោមការរស់នៅដ៏សាមញ្ញបំផុតនោះ គឺអ្នកធ្វើចំណាកស្រុកវ័យក្មេង បង្កើតជាក្រុមមួយជាមួយមិត្ត

រួមការងារដែលមានគ្នាចាប់ពី៤ ដល់ ៧ នាក់ ឬច្រើនជាងនេះដើម្បីរស់នៅក្នុងផ្ទះជួលជាមួយគ្នា។ ដើម្បីកាត់បន្ថយការ
ចំណាយ ជាធម្មតាពួកគេស្ម័គ្រចិត្តរស់នៅប្រជ្រៀតគ្នា ។ ស្ថានភាពនៃអ្នកអូសរទេះនៅប៉ោយប៉ែត កាន់តែគួរឱ្យស្លុត

ចិត្ត។ ផ្ទះជួលដែលមានតម្លៃថោករបស់ពួកគេ េគឺនៅក្បែរភក់ គំនរសំរាម គ្មានភ្លើង ឬទឹកស្អាតឡើយ។ រីឯស្ថានភាពនៃ 
អ្នកដែលទទួលបានកន្លែងស្នាក់នៅ ដោយឥតគិតថ្លៃ  ក៏មិនជាល្អប្រសើរណាស់ណាដែរ។ នៅក្នុងទីក្រុងសៀមរាបក្រុម

អ្នកធ្វើការសាងសង់ ចំនួន១៥នាក់ រស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងកន្លែងស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន ដែលមានទំហំ ៥ គុណ ៦ម៉ែត្រ 
ហើយគ្មានភ្លើងអគ្គិសនី គ្មានទឹក និងសូម្បីតែបង្គន់ក៏គ្មានដែរ។ បង្គន់មួយ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកម្មករជាច្រើនរយ
នាក់ ដែលធ្វើការក្នុងគម្រោងសាងសង់ដ៏ធំមួយ។

-

43-

-

44-

-

45-

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

មេរៀនទី ៩ៈ ច្បាប់ស្ដីពីការបង្ក្រាបអំពើពង្រត់ និងជួញដូរមនុស្ស
និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មលើមនុស្ស
រយៈពេលបង្រៀនៈ ១ម៉ោង ៣០នាទី

þ ការត្រៀមលក្ខណៈ
មុនពេលបង្រៀនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូត្រូវ
  អាន និងពិនិត្យមេរៀនដោយហ្មត់ចត់ និងធ្វើកិច្ចតែងការបង្រៀន
  ពិនិត្យមើលឯកសារសិស្ស ដើម្បីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាន និងសំណួរ សម្រាប់សកម្មភាពត្រូវ
    នឹងការបង្រៀនដែរឬទេ
  សរសេរសំណួរលើក្តារខៀន ឬនៅលើក្រដាសផ្ទាំងធំ  ប្រសិនបើសិស្សមានឯកសារ គេអាចមើល
    ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងឯកសាររបស់គេបាន
មើលកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃ
រៀបចំបន្ទប់រៀន (តុ កៅអី ក្តារខៀន...)។
សម្ភារឧបទេស ធនធានដែលត្រូវការ

ច្បាប់បង្រ្កាបការជួញដូរមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឯកសារសម្រាប់សិស្ស ៩.១

ប្រសិនបើអាច អញ្ជើញសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរ

របស់សិស្សអំពីការជួញដូរមនុស្ស។ នេះក៏អាចជានរណាម្នាក់ដែលមកពីក្រសួង អង្គការ
លីកាដូ ឬអង្គការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សផ្សេងទៀត។ (មើលសេចក្តីណែនាំគ្រូ)
វត្ថុបំណង

នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់ សិស្សនឹងអាច ៖

- ស្វែងយល់ពីច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការជួញដូរមនុស្ស
- បញ្ជាក់ពីចំណុចសំខាន់នៅក្នុងច្បាប់នីមួយៗ

					
សេចក្តីផ្តើម											

២០នាទី

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងសិក្សាអំពីច្បាប់ របស់ប្រទេសកម្ពុជា។ កម្ពុជាជាប្រទេសប្រកាន់ិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ដែលច្បាប់ត្រូវបាន

បង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាល។

ប៉ុន្តែតើអ្វីដែលមានពិតប្រាកដនៅក្នុងច្បាប់នោះ?

ចូរស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នា។

ខ្ញុំនឹងនិយាយ

ប្រយោគជាច្រើន អ្នកគ្រប់គ្នាត្រូវក្រោកឈរ។ ប្រសិនបើអ្នកគិតថា ប្រយោគណាមួយជាច្បាប់ អ្នកត្រូវលើក ដៃទាំងពីរឡើង តែប្រសិន
បើអ្នកគិតថាមិនមែនជាច្បាប់នោះទេ អ្នកគ្រាន់តែឈរធម្មតាបានហើយ។

ឧទាហរណ៍ ៖ អ្នកគ្រប់គ្នាគួរបរិភោគចេកពីរផ្លែក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្តង។  តើអ្នកគិតបែបណា? ប្រសិនបើនេះជាច្បាប់ចូរលើក
ដៃឡើង។ ប្រសិនបើអ្នកគិតថានេះមិនមែននៅក្នុងច្បាប់នោះទេ អ្នកឈរធម្មតាដដែល។

         អ្នកដែលឆ្លើយមិនត្រូវអាចអង្គុយចុះ ហើយនិងអាចលេងបន្តទៀតនៅជុំបន្ទាប់។
   ១. មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបើកបរម៉ូតូគួរពាក់មួកសុវត្ថិភាព។ - ច្បាប់

   ២. នៅពេលអ្នកទៅចូលរួមបុណ្យសព អ្នកត្រូវពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ស។ - មិនមែន
   ៣. កាំភ្លើងបាញ់ទឹកមិនត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរទេ។ - ច្បាប់

   ៤. ស្រ្តីត្រូវទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនដូចបុរសដែរ ប្រសិនបើពួកគេធ្វើការងារដូចគ្នា។ - ច្បាប់

-
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៥. ប្រសិនបើអ្នកចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់មនុស្សចាស់ណាម្នាក់ អ្នកគួរឱនក្បាល និងគោរពគាត់។ - មិនមែន

៦. អ្នកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរគួរទទួលបានប្រាក់ខែយ៉ាងតិចបំផុត ៥០ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ។ - ច្បាប់
៧. អ្នកមិនអាចធ្វើការនៅក្នុងរោចក្របានទេ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុតិចជាង១៥ឆ្នាំ។ - ច្បាប់

៨. ប្រសិនបើអ្នកឆ្លងទន្លេ (សម្រាលកូន) អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ខែពាក់កណ្តាលនៃរយៈពេល៩០ថ្ងៃ    
     សម្រាប់ច្បាប់មាតុភាព។ - ច្បាប់

៩. ប្រសិនបើអ្នកធ្វើឱ្យស្មារបស់អ្នកបាក់ អ្នកគួរទៅមន្ទីរពេទ្យ។ - មិនមែន

១0.សិស្សម្នាក់ៗគួរមានពេលយ៉ាងតិចណាស់ ២ម៉ោងសិក្សាសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលបំណិនជីវិត នៅក្នុងមធ្យម   
    សិក្សាបឋមភូមិ។ - ច្បាប់

ដូចអ្វីដែលអ្នកបានឮ នៅក្នុងច្បាប់គឺមាននិយាយពីអ្វីៗយ៉ាងច្បាស់ ហើយពេលខ្លះអាចជាអ្វីដែលមិនបានរំពឹងទុក ផងដែរ

ព្រោះតែច្បាប់អាចត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយប្រទេសខ្លួនឯងបាន។ ច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនដូចច្បាប់ ក្នុងប្រទេសចិន

ឬប្រទេសផ្សេងៗទៀតនោះទេ ប៉ុន្តែមានមួយផ្នែកធំគឺមានភាពដូចគ្នា។ នេះដោយសារតែរដ្ឋា                                 ភិបាលនានាក្នុងពិភពលោក
សម្រេចចិត្តឱ្យតម្លៃទៅលើអ្វីមួយស្មើភាពគ្នា។ ឧទាហរណ៍ ៖ ស្ទើរតែប្រទេសទាំងអស់បានចុះហត្ថលេខា លើកិច្ចព្រមព្រៀងអំពី
សិទ្ធិមនុស្ស ព្រោះប្រទេសទាំងអស់គិតថាវាមានសារៈសំខាន់។

តើច្បាប់មានន័យថា វាគ្មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងដែលទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារឬ?

       ច្បាប់មានន័យថាគួរបែបនេះ តែជាញឹកញាប់វាមិនបែបនោះទេ។ ប៉ុន្តែវាជាសិទ្ធិរបស់អ្នក ដូចបាននិយាយនៅក្នុងច្បាប់

ដូច្នេះអ្នកគួរតែស្វះស្វែងរកវា! នេះជាបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង គឺមានច្បាប់ទាក់ទង
នឹងការជួញដូរមនុស្សផងដែរ។ មុនពេលយើងចាប់ផ្តើមសិក្សាពីច្បាប់នេះ ខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នកគូសចែកជាពីរជួរក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នក។
នៅផ្នែកម្ខាងអ្នកសរសេរ វត្ថុដែលខ្ញុំចង់ដឹងអំពីច្បាប់ជួញដូរមនុស្សរបស់កម្ពុជា។ នៅផ្នែក ម្ខាងទៀតទុកវាឱ្យទទេ។
     ទុកពេលពីរឬបីនាទីឱ្យសិស្សសរសេរសំណួរចូលក្នុងសៀវភៅ។

     បន្ទាប់ពីពួកគេបានបញ្ចប់ការសរសេរនោះ ចែកឯកសារ ៩.១ សម្រាប់សិស្សឱ្យពួកគេ។
     អ្នកអាចអានច្បាប់នេះចំនួនមួយដងដើម្បីស្វែងរកចម្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នក។

     សិស្សអានឯកសារនេះជាលើកដំបូងដើម្បីស្វែងរកចម្លើយរៀងៗខ្លួន។ ប្រសិនបើអ្នកបញ្ចប់ អ្នកអាចអានម្តងទៀត    និងគូស
បន្ទាត់ពីក្រោមពាក្យពិបាកដែលអ្នកមិនសូវច្បាស់ ឬមិនយល់ពីអត្ថន័យ។

     ទុកពេលឱ្យសិស្សគូសបន្ទាត់ពីក្រោមពាក្យពិបាក និងផ្តល់ការពន្យល់ពាក្យទាំងនោះ   ពេលសិស្សគូសរួច   ព្រមទាំង    ពិនិត្
យការយល់ដឹងពីចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នុងច្បាប់នេះដោយសួរពួកគេនូវសំណួរខាងក្រោម។

         តើច្បាប់បញ្ជាក់ថាអ្នកប្រព្រឹត្តការជួញដូរមនុស្សនឹងត្រូវជាប់គុកប៉ុន្មានឆ្នាំ? ចម្លើយ៖ មាត្រា ៣ : ១០ - ១៥ឆ្នាំ
         តើមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្តេចដែរ ប្រសិនបើជនរងគ្រោះមានអាយុក្រោម ១៥ឆ្នាំ? ចម្លើយ ៖ មាត្រា ៣ :  
         នឹងបង្កើនដល់ ១៥ - ២០ឆ្នាំ។

         តើចបា
្ ប់នះេ ត្រវូ បានអនុវត្តដច
ូ គ្នាដរែ ឬទេ សម្រាបអ
់ ក
្ន សមគំនត
ិ ឈ្មញ
ួ ជួញដូរមនុសស្    អ្នកលក់ អ្នកទិញ និងនរណា
ដែលបានផ្តល់ប្រាក់ ឬមធ្យោបាយ (ដូចជារថយន្ត ឬកន្លែងស្នាក់នៅ) ដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះ? ចម្លើយ៖ គឺដូចៗគ្នា

តើច្បាប់បញ្ជាក់ថាអ្នកប្រព្រឹត្តអនាចារចំពោះអនីតិជន (អ្នកដែលមានអាយុក្រោម១៥ឆ្នាំ)នឹង ត្រូវជាប់គុកប៉ុន្មាន ឆ្នាំ? ចម្លើយ ៖
មាត្រា៨ : ១០ - ២០ឆ្នាំ។

-
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៦០ នាទី

សកម្មភាពសំខាន់ៗ
ក្នុងរយៈពេល ៣០នាទី យើងនឹងធ្វើកិច្ចសម្ភាស ជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសមួយរូប អំពីការជួញដូរមនុសស្ ។  ដើមប្ ី

ត្រៀមលក្ខណៈសម្រាបក
់ ច
ិ កា
្ច រនេះ យើងនឹងធ្វកា
ើ រជាក្រម
ុ ដើមប្ ត
ី ៀ្រ មសំណរួ ។  នេះអាចប្រហែលជារួមបញ្ចូលទាំង  
សំណួរដែលមិនទាន់បានឆ្លើយ នៅក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នក។

      អនុញ្ញាតឱ្យសិស្សធ្វើការនេះជាក្រុម។  ប្រសិនបើអ្នកចង់ អ្នកអាចលើកពីប្រធានបទផ្សេងៗទៀត ដែលអ្នកអាច
ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់បានដូចជា ៖

- ព័ត៌មានអំពីករណីនៃការជួញដូរមនុស្សក្នុងសហគមន៍ ឬក្នុងស្រុក
- ប្រភេទនៃការជួញដូរមនុស្សដែលតែងតែកើតឡើង

- ពលកម្ម កេងចំនេញផ្លូវភេទមនុស្សពេញវ័យ ក្មេងប្រុស ក្មេងស្រី

- ប្រភេទនៃល្បិចកលដែលឈ្មួញជួញដូរមនុស្សប្រើប្រាស់ និងថាតើវាកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ តាមផ្លូវ
  ធ្វើដំណើរ ឬពេលនៅដល់កន្លែងធ្វើការ

-	ថាតើមានករណីក្នុងមូលដ្ឋានណាមួយ ដែលឈ្មួញជួញដូរមនុស្ស ត្រូវបានគេធ្វើការចោទប្រកាន់ដាក់ទោស
- ឧបសគ្គក្នុងការនាំជនល្មើសទៅកាន់តុលាការ

- អ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះជនរងគ្រោះ និងសេវាកម្មនានាដែលមាន

- អ្វីដែលកំពុងត្រូវបានគេធ្វើក្នុងសហគមន៍ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីការជួញដូរមនុស្ស និងរបៀប
  ក្នុងការការពារវា

- អ្វីផ្សេងទៀតដែលអាចធ្វើបានដើម្បីការពារ និងជួយជនរងគ្រោះ។
      មុនពេលវាគ្មិនកិត្តិយសមកដល់ យើងត្រូវសម្រេចថានរណានឹងធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួល ក្នុងវគ្គសួរសំណួរ និង     នរណាជាអ្ន
កថ្លែងអំណរគុណដល់វាគ្មិន នៅចុងបញ្ចប់។ តើនរណាអាចជួយយើងបានចំពោះកិច្ចការនេះ?យើងមិន
ត្រូវភ្លេចកត់ត្រាអំពីការសម្ភាស ព្រមទាំងចម្លើយទៅក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នកផងដែរ។

      ស្វាគមន៍វាគ្មិនកិត្តិយស និងណែនាំគាត់ថានរណាជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការសួរសំណួរ។

១០ នាទី

បញ្ចប់មេរៀន

ប្រសិនបើនៅសល់ពេល អ្នកអាចឱ្យសិស្សធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំង និងចែករំលែកចម្លើយជាមួយសិស្សក្នុងថ្នាក់ទាំងអស់។ ព្រមទាំងសួរពួកគេ
អំពីអ្វីគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតដែលគេបានរៀន។
ប្រសិនបើនៅមានសំណួរមួយចំនួនមិនទាន់បានឆ្លើយ

អ្នកអាចលើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យស្វែងរកចម្លើយ

អ៊ីនធើណេត ឬទូរស័ព្ទទៅអង្គការណាមួយនៅ ក្នុងសេចក្តីណែនាំគ្រូ។

-

48-

ចំពោះសំណួរទាំងនោះតាមកាសែត

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
កិច្ចការផ្ទះ៖ នៅសប្តាហ៍បន្ទាប់ ក្នុងមេរៀនទី៩ អ្នកអាចនាំសិស្សដទៃ(មិត្តភក្តិ) ឬសមាជិកគ្រួសារមកថ្នាក់រៀន

បាន។ យើងនឹងធ្វើពុតថា គេគឺជាអ្នកធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងថ្មី។ អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នក ធ្វើបំលាស់ទីទៅ
កាន់ទីកន្លែងផ្សេងដែលមានបទ ពិសោធន៍ដែលអាចប្រាប់គេអំពីទិដ្ឋភាពផ្សេងៗ និង ការងារដែលយើងបានធ្វើ។
យើងមានប្រធានបទ ជាច្រើន៖

ទីកន្លែងដែលគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានធ្វើបំលាស់ទីទៅ

គ្រោះថ្នាក់ និងគុណប្រយោជន៍នកា
ៃ រធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេង
ករណីសិក្សា

ភ្នំពេញ - ពន្យល់អំពីទីក្រុង និងអគាររបស់វា

ការធ្វើយុទ្ធនាការ - លទ្ធផលនៃដំណើរទៅកាន់ភូមិរបស់យើង

ការជួញដូរមនុស្ស - កត្តាជំរុញ និងកត្តាអូសទាញផ្សេងៗ និងយុទ្ធសាស្ត្រ
ច្បាប

ទីក្រុង

      សប្តាហ៍ក្រោយ គឺជាឱកាសមួយដើម្បីបង្ហាញពីអ្វីដែលអ្នកបានដឹងរួចមកហើយ ហើយថាតើ អ្នកអាចពន្យល់ប្រាប់ មិត្តភក្តិ ឬបងប្អូនរបស់អ្នក
អំពីប្រធានបទនេះដែរឬទេ។ អ្នកក៏អាចធ្វើអ្វី ម្យ៉ាងក្នុងករណីសិក្សាជាមួយពួកគេ ឬបង្ហាញ ពួកគេអំពីរឿងកំប្លែង ឬផ្ទាំងរូបភាពរបស់អ្នក។ ការ

លេងល្បែងសត្វពស់ក៏ជាឱកាសដ៏ល្អមួយ ដើម្បីឱ្យអ្នកដទៃបានរៀនពីសុវត្ថិភាពចំណាកស្រុក ដូចអ្វីដែលយើងបានធ្វើរួចមកហើយ។ ការទស្សនា
នឹងមានរយៈពេលប្រមាណជា៤៥នាទី  ហើយនឹងចាប់ផ្តើមនៅពេលដល់ម៉ោងសិក្សារបស់យើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយ។

-

49-

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

សេចក្តីណែនាំគ្រូ

ការអញ្ជើញវាគ្មិនកិត្តិយស នឹងបង្កើតកម្រិតទាក់ទងនៃកម្មវិធីបានយ៉ាងច្រើន។ វាជាគំនិតដ៏ល្អមួយ ដើម្បីអញ្ជើញ

នរណាម្នាក់ពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ ឬអាជ្ញាធរខេត្ត ដែលមានចំណេះដឹងអំពីប្រធានបទនេះ។ ប្រសិនបើមិនមានទេ គឺ

នៅមានអង្គការជាច្រើន ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងផ្នក
ែ នេះ។ ព្យាយាមទាក់ទងជាមួយអង្គការណាមួយក្នង
ុ ចំ ណោមអង្គការ
នានាខាងក្រោមនេះ។

មជ្ឈមណ្ឌលជួយស្រ្តីកម្ពុជាមានវិបត្តិ (CWCC) ផ្តល់ជំនួយដល់ស្រ្តី និងកុមារដែលជាជនរងគ្រោះដោយអំពហ
ើ ង
ិ សា
្

ក្នង
ុ គ្រសា
ួ រ ការរំលោភបំពានផ្លវូ ភេទ និងការជួញដូរ។ ពួកគេមានមណ្ឌល ជួយអ្នកមានវិបត្តិដោយរក្សាការសម្ងាត់នៅទី

ក្រុងភ្នំពេញ សៀមរាប និងបន្ទាយមានជ័យ។ មណ្ឌលទាំងនោះផ្តល់នូវការស្នាក់នៅ ការប្រឹក្សា ថ្នាំព្យាបាល ការរៀន
សូត្រ  បំណិនជីវិត និង ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។ CWCCក៏ផ្តល់ផងដែរនូវជំនួយផ្នែកច្បាប់ដល់ជនរងគ្រោះ និងជួយ
នាំយក ស្រ្តីដែលត្រូវបានគេជួញដូរ និងរំលោភបំពានទៅកាន់សហគមន៍របស់ពួកគេវិញ។ CWCC ផ្តល់នូវការបង្រៀនពី
របៀបគ្រប់គ្រងកំហឹង/ការប្រឹក្សាសម្រាប់បុរសប្រព្រឹត្តការរំលោភបំពាន ឬបុរសដែលប្រឈមនឹងការក្លាយជាអ្នករំលោភ
បំពាន។ ទន្ទឹមនឹងនោះ CWCC ក៏ជួញជនរងគ្រោះពលកម្មកុមារនៅឯបរទេសផងដែរ។

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ៤៧F ផ្លូវលេខ៤៨៨ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន ក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៈ PO Box ២៤២១

លេខទូរស័ព្ទ/ទូរសារ ៈ (៨៥៥-២៣) ៩៨៧ ១៥៨

អ៊ីម៉ែល ៈ cwccpnp@cwcc.org.kh

អង្គការគាំទ្រផ្នែកច្បាប់ដល់ស្រ្តី និងកុមារ (LSCW)៖ គឺធ្វើការដើម្បីលើកតម្កើងពីភាពស្មើគ្នាខាងផ្នែកយេនឌ័រ ការពារ

កុមារនិងស្រ្តីពីគ្រប់រូបភាពនៃការជួញដូរ ជំរុញឱ្យមានការគោរព សិទ្ធិរបស់ពួកគេ និងបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ស្រ្តី និង
កុមារអំពីសិទ្ធិទាំងនោះ។ អង្គការនេះ មានការិយាល័យក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ កោះកុង និងព្រៃវែង។ LSCW ក៏បានពង្រីក

ការងាររបស់ ខ្លួនសម្រាប់ជួយបុរស ស្រ្តី និងកុមារដែលត្រូវបានគេជួញដូរអំឡុងពេលធ្វើចំណាកស្រុក។ LSCW ផ្តល់    
ជំនួយ និងគាំទ្រផ្នែកច្បាប់ ដល់ជនរងគ្រោះ តាមរយៈក្រុមមេធាវីដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល និងបន្តស្រាវជ្រាវ
លក្ខខណ្ឌដែលប៉ះពាល់ដល់ស្រ្តី និងកុមារ ព្រមទាំងអ្នកធ្វើចំណាកស្រុកកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការ។ គេហទំព័រ
ៈ http://www.lscw.org/eindex.html

ការិយាល័យកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ១៣២E-F  ផ្លូវលេខ ១៣៥ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ

ខណ្ឌចំការមន ក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា លេខទូរស័ព្ទ/ទូរសារ ៈ (៨៥៥) ២៣ ២២០ ៦២៦
លេខទូរស័ព្ទដៃ ៈ (៨៥៥) ១២ ៩៨៥ ៦៤៣

ការិយាល័យខេត្តព្រៃវែង៖ ផ្ទះលេខ៥០ ភូមិលេខ៥ ឃុំកំពង់លាវ ស្រុកកំពង់លាវ

ខេត្តព្រៃវែង លេខទូរស័ព្ទ ៈ (៨៥៥) ៤៣ ៩៤៤ ៧១៥
សម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្ស (លីកាដូ)

លីកាដូគឺជាអង្គការជាតិដែលធ្វើការលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស។ ចាប់តាំងពីបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩២ លីកាដូបានចេញ
មុខជាងគេក្នុងការប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋ នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ព្រមទាំងដើម្បី
បង្កើតការគោរពសិទ្ធិទាំងនោះពីរដ្ឋាភិបាល និងស្ថាប័នកម្ពុជានានា។ ការរីកចម្រើនដោយសារស្នាដៃនាពេលកន្លងមក
លីកាដូបន្តធ្វើជាអ្នកការពារប្រជាជនកម្ពុជា

និងជាអ្នកត្រួតពិនិត្យរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនពីទី    

ការិយាល័យកណ្តាលក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ និងការិយាល័យតាមបណ្តា ១២ខេត្ត ទៀត។
កំពង់ចាម៖ ក្រុមទី៤ ភូមិ៦ ឃុំវាលវង់ ស្រុកកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម
		 ទូរស័ព្ទ ៈ ០៤២ ៩៤១ ៤៦៤

កំពង់ធំ ៖ ផ្ទះលេខ២៥៤ ក្រម
ុ ទី៤៤ ភូមក
ិ ព
ំ ង់ធំ ឃុក
ំ ព
ំ ង់រទេះ ស្រក
ុ ស្ទង
ឹ សែន ខេតក
្ត ព
ំ ង់ធំ
		 ទូរស័ព្ទ ៈ ០៦២ ៩៦១ ២៩២

សៀមរាប ៖ ផ្ទះលេខ៤៥៩ ភូមិដកពរ ឃុំស្លរក្រាម ស្រុកសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
		 ទូរស័ព្ទ ៈ ០៦៣ ៩៦៤ ០៦៦

-

50-

-

51-

-

52-

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

មេរៀនទី ១០ៈ ការវាយតម្លៃចំណេះដឹង
រយៈពេលបង្រៀនៈ ១ម៉ោង ៣០នាទី

þ ការត្រៀមលក្ខណៈ
មុនពេលបង្រៀនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូត្រូវ
  អាន និងពិនិត្យមេរៀនដោយហ្មត់ចត់ និងធ្វើកិច្ចតែងការបង្រៀន
  ពិនិត្យមើលឯកសារសិស្ស ដើម្បីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាន និងសំណួរ សម្រាប់សកម្មភាពត្រូវ
    នឹងការបង្រៀនដែរឬទេ
  សរសេរសំណួរលើក្តារខៀន ឬនៅលើក្រដាសផ្ទាំងធំ
មើលកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃ
រៀបចំបន្ទប់រៀន (តុ កៅអី ក្តារខៀន...)។
សម្ភារឧបទេស ធនធានដែលត្រូវការ

រង្វាយតម្លៃ "ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស" សម្រាប់សិស្សនីមួយៗ
ឯកសារ ១០.១ សម្រាប់សិស្ស

វត្ថុបំណង

នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់ សិស្សនឹងអាច ៖

- ចែករំលែកចំណេះដឹងពីម៉ូឌុលនេះជាមួយសិស្សដទៃ ឬបងប្អូន

- បង្ហាញថាពួកគេមានជំនាញ និងចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់អំពីប្រធានបទផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ
ដែលបានផ្តល់ឱ្យក្នុងរង្វាយតម្លៃ។

៥០នាទី

							
សេចក្តីផ្តើម

  ស្វាគមន៍សិស្សទាំងអស់ ដែលបានមករៀន នូវមេរៀនចុងក្រោយនេះ។ ខ្ញុំបានអានកាសែត កាលពីពេល

កន្លងទៅឃើញថា  ការជួញដូរមនុស្សគឺជាបញ្ហាមួយ ដែលកំពុងតែកើនឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។   ជាការសំខាន់
ណាស់ ដែលប្រជាជននៅតាមជនបទ ត្រូវសិក្សាអំពីការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនៅទីក្រុង ពីរបៀបដែលពួក
គេអាចរស់នៅ និងធ្វើការដោយសុវត្ថិភាព។
ថ្ងៃនេះ

សិស្សទាំងឡាយនឹងបង្ហាញអ្វីដែលពួកគេបានរៀននិងបានធ្វើ។

សារៈសំខាន់ និងគួរត្រូវដឹង។

ពួកគេនឹងពន្យល់អំពីអ្វី

  ទីកន្លែងដែលគ្រួសាររបស់ខ្ញុំធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លែងផ្សេង

  គ្រោះថ្នាក់ និងគុណប្រយោជន៍នៃការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លែងផ្សេង
  ករណីសិក្សា - អំពីរឿងជីវិតពិត

  ភ្នំពេញ - ពន្យល់អំពីទីក្រុង និងអគាររបស់វា 

  ការធ្វើយុទ្ធនាការ - លទ្ធផលនៃដំណើរទៅកាន់ភូមិរបស់យើង

  ការជួញដូរមនុស្ស - កត្តាជំរុញនិងកត្តាអូសទាញផ្សេងៗ និងយុទ្ធសាស្ត្រ 

-

53-

ដែលមាន

  ច្បាប់

  ទីក្រុង

       ក្នុងរយៈពេល៤៥នាទីខាងមុខនេះ សិស្សចាប់ដៃគូរដើម្បីពិភាក្សា អំពីអ្វីដែលពួកគេបានរៀន និងបានធ្វើ។
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមមករកខ្ញុំខណៈពេលដែលអ្នកនៅទីនេះ។

       ក្នុងចន្លោះពេលនោះ អ្នកអាចបំពេញ "ក្រដាសវាយតម្លៃសិស្ស"។ ប្រសិនបើសិស្សមិនច្បាស់ពីអ្វីដែលត្រូវនិយាយ  
អ្នកអាចជួយពួកគេដោយឱ្យនរណាម្នាក់មកជំនួស។

៣០ នាទី

សកម្មភាពសំខាន់ៗ

          បន្ទាប់ពីបទបង្ហាញនេះ យើងនឹងធ្វើការវាយតម្លៃតូចមួយ ។  អ្នកគ្រប់គ្នានឹងទទួលបានក្រដាសមួយដែលមាន

សំណួរអំពីម៉ូឌុលនេះ។  ចូរធ្វើឱ្យអស់ពីសមត្ថភាព ដើម្បីបំពេញវាឱ្យបានល្អ និងច្រើនបំផុតតាមតែអ្នកអាច។ បន្ទាប់ពី
បញ្ចប់ អ្នកអាចប្រគល់ក្រដាសនេះមកឱ្យខ្ញុំវិញ។

          ចែកក្រដាសវាយតម្លៃទៅឱ្យសិស្ស និងទុកពេល ៣០នាទីឱ្យពួកគេធ្វើកិច្ចការនេះដោយរៀងៗខ្លួន។

១០ នាទី

បញ្ចប់មេរៀន

         ប្រសិនបើសិស្សបានបញ្ចប់កិច្ចការវាយតម្លៃ អ្នកអាចឱ្យពួកគេកែកិច្ចការរបស់ពួកគេ ដោយខ្លួនពួកគេផ្ទាល់។ នេះ
មានន័យថា ពួកគេនឹងទទួលបានការផ្តល់មតិយោបល់ភ្លាមៗ។ ជាការពិតណាស់ អ្នកត្រូវការត្រួតពិនិត្យដោយខ្លួនរបស់
អ្នកផងដែរ ប៉ុន្តែជាមួយការអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សជួយក្នុងកិច្ចការនេះ អ្នកអាចសន្សំពេលវេលា ហើយសិស្សនឹងអាចពិនិត្យ
មើលចំណេះដឹងរបស់ពួកគេផងដែរ។

         ប្រធានបទផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកអាចវាយតម្លៃជាមួយសិស្សមាន៖
         តើរបស់សំខាន់អ្វីដែលអ្នកបានរៀនពីក្នុងម៉ូឌុលនេះ?

         ប្រសិនបើនរណាម្នាក់សួរអ្នកអំពីការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស តើអ្នកអាចធ្វើការពន្យល់ពីបញ្ហានេះបានដែរឬ
ទេ?

        តើអ្នកមានដំបូន្មានអ្វីសម្រាប់យើងដើម្បីធ្វើការកែលម្អវគ្គបំណិនជីវិតនេះ នៅលើកក្រោយៗ ទៀតដែរឬទេ?
អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា សម្រាប់ការចូលរួមក្នុងវគ្គបំណិនជីវិតនេះ។ អ្នកបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើន ហើយខ្ញុំប្រាកដ

ណាស់ថា អ្នកក៏បានរៀនបញ្ហាជាច្រើនផងដែរ។ ចូរកុំភ្លេចថា អ្នកអាចត្រឡប់មករកខ្ញុំ ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងពីលេខ
ទូរស័ព្ទសំខាន់ៗ ឬអ្នកចង់ពិនិត្យអ្វីមួយ ដោយបងប្អូនណាម្នាក់របស់អ្នកចង់ធ្វើចំណាកស្រុក!

-

54-

-

55-

-
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ចម្លើយរង្វាយតម្លៃការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស-ចម្លើយ

-

57-

សេចក្តីណែនាំគ្រូ
      ក្រោយពេលសិស្សបញ្ចប់ការវាយតម្លៃ អ្នកអាចឱ្យពួកគេយកសម្ភារៈដែលពួកគេបានធ្វើទៅផ្ទះរបស់ពួកគេ។
នេះអាចជះឥទ្ធិពលដល់ចំណេះដឹង និងជំនាញរបស់សមាជិក គ្រួសារដទៃទៀតនៅក្នុងផ្ទះផងដែរ។
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េ�ប��ស់វ ិធី��ស�បេ�ង�នែបបអន�រកម� /សកម�
ឧ.ែផនទីគំនិត, ករណីសិក�, �រសែម�ងតួ ,

1-2-3-4-5

ែល�ងកំ�ន� ...
េ�ប��ស់�បេភទសំណួរេផ�ងៗ
េ�ប��ស់ធន�នបេង�តេឡងេ�យខ�ួនឯង
ឬឯក�របែន�មេដម�ីពន�ល់េមេរ�ន

�ប់េផ�ម�មេពលកំណត់ និងេ�ប��ស់េពល
េវ��៉ ង�ន�បសិទ��ព
ផ�ល់មតិេ�បល់វ ិជ��នេដម�ី ជំរុញ�រសិក�
និងបេង�នទំនុកចិត�ដល់ សិស�
ជួយសិស��លក�ណៈបុគ�លចំេ�ះសិស��
ែដល�ន�រលំ�ក
កត់���រវ ិវត� ៃនអត�ចរ ិតសិស�ក�ុង��ង�យ
តៃម��រសិក�របស់សិស�?

1-2-3-4-5
1-2-3-4-5
1-2-3-4-5
1-2-3-4-5
1-2-3-4-5
1-2-3-4-5

ប��ប់ពីែផ�កេនះ ចូរេ�ប��ស់កំណត់��របស់អ�កេដម�ីពិ�ក��មួយ�គ�។ សុំឱ��គ�កំណត់ចំណុចល�របស់េមេរ�ន
េហយេស�សុំ�រ��ស់បូរ� ឬ�រែកលម�។ េធ��រ�មួយ�គ�េដម�ីកំណត់�ព��ំង។ េធ��រផ�ល់គំនិតចំេ�ះ�រែកលម�។ �រ
សេង�ត�ត�វ�នប��ប់ េ�យេធ��រស��សន៍។
ចំណុច��ំង

គំនិតស��ប់ែកលម�

ហត�េល� និងេ��ះរបស់អ�ក�យតៃម� .......................
ហត�េល� និងេ��ះរបស់�គ� ......................................
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