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ារមភកា
វិស័យអប់រំាវិស័យមួយរួមចំណេកសំាន់កនុងារអភិវឌេឍសងគមនិងសេដឋកិចចពិសេសារអភិវឌេឍធនានមនុសេស។
ោយសងគមាតិយើងានារអភិវឌេឍលើគេប់វិស័យារអប់រំក៏តេូវានយកចិតតទុកាក់បណតុះបណាលធនានមនុសេស
បេកបោយគុណភពនិងានជំាញាក់ាក់ដើមេបីបំពេញលើគេប់លកខខណឌារារ។
        ឆលើយតបនឹងតមេូវាររីកចមេើននេទីផេារសេរីរបស់សងគមាតិ កេសួងអប់រំ យុវជននិងកីា ានបងកើតោល
នោាយសមេប់អភិវឌេឍន៍កមមវិធីសិកេា និងោលនោាយអប់រំបំណិនជីវិត សមេប់អនុវតតន៍ៅាមាារៀន
ចំណេះទូៅ។
កមមវិធីបំណិនជីវិតៅាមមូលាានគឺាសនូលនេារបងកើនគុណភពនិងបេសិទធភពកនុងវិស័យអប់រំដេលផតល់ឱេយ
សិសេសនូវចំណេះដឹងមូលាាននិងពងេឹងជំាញផេសេងៗដេលានារៈសំាន់សមេប់សេូបយកបទពិោធន៍លអៗកនុង
ារពងេឹងចំណេះដឹងនិងបំណិនាំាច់ដើមេបីបមេើជីវភពរស់ៅបេាំថងេ។

ចរិតលកខណៈមួយកនុងចំោមចរិតលកខណៈាចេើនរបស់សងគមកមពុាគឺាារកើនឡើងដ៏ខពស់នេអតេតមលេៅ
ាមាងតូចៗ និងបណាសហគេសាចេើនទៀត។ ភពាសហគេិនគឺាអីវដេលាន មូលាានដ៏រឹងាំមួយ។វពិត
ាសេចកតីតេូវារមួយដើមេបីផតល់ឱេយយុវជននូវបំណិនជីវិតដេលោរពេញៅោយភពាសហគេិនដូចនេះពួកគេបេកដ
ាាចានលទធភពដើមេបីធវើារអភិវឌេឍានយាងោគជ័យៅលើជមេើសនេមុខរបរសេដឋកិចច។ កេពីារបេមើល
មើលាវិជជាន និងារជឿាក់ៅលើខលនួឯង វក៏នឹងជួយឱេយបេាជនវ័យកេមងតេៀមខលួនោះសេយភពមិនចេាស់
ាស់ាំងាយនេជិវិត។ចំោះចរិតលកខណៈដទេទៀតគឺារបៀបដេលសហគមន៍ាំងាយានរៀបចំ។

    ានចំណងាក់ទងដ៏រឹងាំមួយ ាមួយនឹងសាជិកដទេទៀតរបស់ភូមិ ហើយរឿងរាវផេសេងៗ ទៀតក៏តេូវ
ានចេករំលេកផងដេរ។ ោយារតេាារៀនាចចូលរួមានយាងធំធេងចំោះទិដឋភពសងគមមួយនេះ ដូចនេះ
ហើយទើបានារៈសំាន់ណស់ កនងុារសវេងរកនូវមធេោាយដទេៗ ទៀតដើមេបីធើវារាមួយ និងាមួយសហគមន៍
ផងដេរ។ ចំណេះដឹងអំពីសងគម និងាររីកចំរីនផនេក គុណភពជីវិត គឺាាកេយដេលធងន់ធងរណស់ ក៏បុ៉នេតវក៏តេវូាន
សេវងរកាមវិធីធូរសេលនិងកំានត។នេះគឺាអវីដេលមូ៉ឌុលនេះប៉ងចង់ធវើ។

សិសេសាំងាយនឹងបងកើតសហគេសតូចមួយោយបេើបេស់នូវារជំរុញមួយជំានៗហើយនិងាររៀបចំ
ឱេយានលអោយបងើកតគមេងជំនួញមួយ។ ពួកគេនឹង កំណត់ោលៅមួយចំនួន ហើយបងកើតារងពេលវេាមួយ។
ោលបំណងទីមួយគឺតេវូតេធវើារាមួយគាហើយជួយគាៅវិញៅមកកនុងោលបំណងដើមេបីបងើកននូវលទធផល។

ៅពេលដេលោលបំណងនេះតេវូានានដល់ោលៅសិសេសាំងាយនឹងបេើបេស់ចំណេះដឹងរបស់ពួកគេ
ហើយក៏ាចរកាននូវបេក់កមេ ដើមេបីរៀបចំនូវពេតឹតាិរណ៍មួយសមេប់ (ផេនកមួយនេ) សហគមន៍។ នេះនឹង
ាាយាារាស់តឿន ឬក៏លើកទឹកចិតតោយផតល់ចំណេះដឹងអំពីសងគមរបស់ពួកគេផងដេរ ហើយក៏ាចធើវឱេយពួកគេ
ទទួលាននូវបទពិោធន៍សតីអំពីារៈសំាន់ និងភពលអបេសើរយាងណ ដើមេបីាាយាសាជិក សងគមដ៏សកមម
និងោរពេញោយគំនិតថមី។

-ក-



២. ការតរៀមលកខណៈមុនពរលបងរៀន
 ឯការនេះចេកចេញា ១០ផនេក ហើយានវតថុបំណងខុសៗគា។ ារតេៀមលកខណៈមុនពេលបងេៀនសិសេស
ាដំណក់ាលតេៀមរបស់គេូ។ ព័ត៌ានាក់ទងនឹងារបងេៀន និងរៀន ពិសេសមេរៀន តេូវានគេូតេៀមទុកាមុន
កនុងកិចចតេងារបងេៀន។

            សមភារឧបទរស
ភគចេើនសាារៈាំងអស់ោះ គឺា សាារមូល ាានដេលានដូចាបិ៊ច ឬកេាស។ សាារៈដទេៗទៀតដេល

ានៅកនុងមេរៀន នឹងតេូវានផតល់ជូនាមរយៈឯការសមេប់សិសេស ដេលតេូវានភាប់មកាមួយៅកនុងឯការ
នេះ។

                     

            វតថុបំណង
ផដល់នូវឃាបញាក់ពីអវនឹីងតេវូសមេចាននិងវយតមលេៅាងចុងមេរៀន។ឃាាំងនេះាក់ទងនឹងោលៅ

រួមរបស់បំណិនជីវិតដេលានកំណត់ៅកនុងោលារណេាំបំណិនជីវិតៅមធេយមសិកេាបឋមភូមិពេមាំងកំណត់
ៅកនុងបំណិនាក់ទងសងគមាមមូលាានបំណិនាជីវកមមសេដឋកិចចនិងារារនិងបំណិនាជីពាយៗ។

            សញញាសមគាល់សមរាប់សកមមភាពនីមួយៗ 
ាងកេមនេះាសញាសាាល់សកមមភពាយៗដើមេបីឱេយគេូអនុវតតានោគជ័យកនុងារបងេៀននិងរៀន។
         ធើវសកមមភព៖គេូតេូវធើវសកមមភពផាល់ខលួន
         សរសេរ៖អវីមួយដេលាំាច់តេូវធើវារសរសេរដេលភគចេើនគឺសរសេរៅលើាារខៀន
         សួរសំណួរ៖ានសំណួរសំាន់ៗមួយចំនួនដេលាចតេូវសួរៅាន់សិសេស
        ពនេយល់៖ពនេយល់ឬក៏បេប់នូវព័ត៌ានសំាន់ៗៅាន់សិសេសៅកនុងថាក់។

១. វតថុបំណងរួម
កនុងបំណិនជីវិតគឺាបំណិនបញាបុគគលិកលកខណៈអនតរបុគគលនិងវិាាជីវៈដេលាចជួយដល់ារសមេចចិតតកនុង
ារធវើទំាក់ទំនងបេកបោយបេសិទធភព ាចោះសេយាន គេប់គេងខលួនឯងាន។ គឺាបំណិនដេលរួម ចំណេក
កនុងារលើកសទួយសុខុាលភពនិងជីវភពបេកបោយផលិតភព។(ោលនោាយបំណិនជីវិត២០០៦)។កេ
យពេលរៀនចប់សិសេសាំងអស់ានសមតថភព៖

គិតសុីជមេាក់ទងគាាមួយនឹងបេានបទសងគមដូចាារារពេលទំនេរហើយនិងពលកមមកុារ។
វិភគៅលើាររួមចំណេកផាល់របស់ពួកគេនិងារខិតខំបេឹងបេងាំងាយរបស់អនកដទេដើមេបីាន

ៅដល់ោលៅរួមរបស់ពួកគេ
ោះសេយបញានិងារសេវងរកនូវជមេើសផេសងៗៅពេលដេលបេឈមមុខាមួយនឹងាររំពឹងទុកាំង 

ាយណដេលមិនានលកខណៈពិតបេកដ
ចេករំលេកចំណេះដឹងបទពិោធន៍និងារអភិវឌេឍៅលើកំណេទមេង់យុទធាសេតថីមាមួយនឹងបញា 

ាំងអស់ោះ
អភិវឌេឍភពាអនកដឹកាំនិងារផតួចផើតមគំនិត
ផដល់កំាំងចិតតៅលើភពទទួលខុសតេូវនិងៅលើបញាផេេសងៗទៀត។
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  លំនាំបងរៀន
មេរៀននីមួយៗចេកា៣ផនេក។ផនេកទី១គឺាសេចកតផីតើមដេលយើងពេោយមផេារភាប់ៅនឹងចំណេះដឹងដេលសិសេស
ានសេប់ឬរំលឹកៅមេរៀនាស់។ផនេកទី២យើងនឹងបងេៀនសកមមភពសំាន់ៗោយផអេកលើវិធីាសេតបងេៀន
បេបារារគមេង(ចុះសេវជេវ បេមូលព័ត៌ាន សាាស ចងកេងឯការ និងបទបាាញ...។) និងយុទធវិធីបងេៀន
ផេសេងៗទៀត។ៅផនេកទី៣ដេលាផនេកបញចប់យើងាចាាានថរល់លទធផលនេារសិកេារបស់យើងគឺានឆលង
ាត់នូវយុទធវិធីខុសៗគាាចេើន។

៣. ខលឹមសារសងខរប
 ខលមឹារសងខេបផតលឱ់េយគេូដើមេបីាទនុខលះកនងុារបងេៀនហើយកា៏សញាណមួយាក់ាកប់ញាកព់ទីាំកទ់នំង

និងារៈសំាន់រវងមេរៀននីមួយៗ។  

ាងកេមនេះគឺាខលឹមារសងខេបរួមាំង១០មេរៀនដេលៅកនុងឯការបំណិនជីវិតនេះ៖

ចំណងជើងមេរៀន រយៈពេល ខលឹមារ ទំព័រ
១.ាររៀបចំគមេង ១មាង

៣០ាទី
យើងាំងអស់គាគិតអំពីកិចចារដ៏លអមួយ ។ តើយើងតេវូធើវារា
មួយគាោយរបៀបណ?បាាប់ពីនេះ យើងចេករំលេកនូវបទ
ពិោធន៍ាំងាយសតអំីពីសហគេសតូចៗហើយយើង នឹង
បំផុសនូវគំនិតថមឡីើង សតអំីពីមធេោាយផេេសងៗកនងុាររកបេក់
កមេ។

១

២.ជំនួញធំ ១មាង
៣០ាទី

យើងគិតគូរបនេថមអំពីកិចចារាំងាយដេលមកាមួយនឹងគ
មេងរបស់យើង។សិសេសគេប់គានឹងធើវារជេើសរីសកិចចារ
មួយចំនួនដេលសមសេបាមួយនឹងបទពិោធន៍និងចំណប់
ារមមណ៍របស់ពួកគេ។គមេងនេារធើវជំនួញមួយក៏នឹងតេវូាន
បងកើតឡើងផងដេរ។

៩

៣.ារារសកល ១មាង
៣០ាទី

សិសេានុសិសេសាំងាយគិតគូរអំពីផលប៉ះាល់ាវិជជាននិង
អវិជជាននេារាប់ផើតមធើវារៅវ័យកេមង។ពួកគេតេូវសិកេា
ៅលើតុលេយភពរវងារារនិងពេលសមេក។

១៤

៤.ារលេងកំានត ១មាង
៣០ាទី

ៅកនុងមេរៀននេះយើងតេិះរិះរកគំនិតថមីសតីអំពីារសំាន់
នេារលេងហើយយើងក៏បងើកតនូវសំណួរដើមេបីអងេកតៅលើ
តមេូវារសមេប់ារធើវឱេយបេសើរឡើងផេនកកមេានតសបេាយ។

១៩

៥.កនេលងរបស់ខញុំ ១មាង
៣០ាទី

សិសេសាំងាយធើវទសេសនកិចចសិកេាៅាន់សហគមន៍មួយ
ដើមេបីរៀបចំារសេវជេវរបស់ពួកគេសតីអំពីារលេងកមេានត
ហើយពួកគេចេករំលេកផងដេរនូវបទពិោធន៍របស់ពួកគេ។

២៤
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៦.គួរធើវនិងមិន
គួរធើវ

១មាង
៣០ាទី

រល់កេុមដេលធើវារសទង់មើលតេូវវិភគនូវលទធផលរបស់ពួកគេ
ក៏ដូចរកមើលនូវភពដូចគានិងខុសគា។ពួកគេក៏តេូវគិតផងដេរ
អំពីារោះសេយបញានិងវិធីកនុងារធើវបទបាាញពីគំនិតរបស់
ពួកគេៅាន់មិតតរួមថាក់ាំងាយ។

២៧

៧.ារសមេចចិតត ១មាង
៣០ាទី

ោយពឹងផេអកៅលើចំនួនលុយដេលរកានយើងធើវារ
សមេចចិតតថតើបេភេទពេតឹតាិរណ៍អីវដេលយើងាចធើវាររៀបចំ
សមេប់សហគមន៍។

៣២

៨.ារារនិង
ឧបករណ៍

១មាង
៣០ាទី

សិសេសបងកើតគមេងមួយដើមេបីបេងចេការារាំងាយនិងគិត
អំពីជំានាំាច់ក៏ដូចាសាារៈាំងាយ។ដូចនេះពួកគេតេូវតេ
ានគំនិតឆោះៅមុខហើយបងកើតាកចិចពេមពេៀងាំងាយ
ណដេលានលកខណៈាមញញ។

៣៧

៩.ារកំណត់ ១មាង
៣០ាទី

បាាប់ពីតេួតពិនិតេយចុងកេយរួចសិសេសាំងអស់គាាត់សម
សំដេងៅអំឡុងពេលពេឹតតិារណ៍ោះផងដេរ។យើងឯកភពគា
ឡើងវិញហើយផាតៅលើារៈសំាន់នេារជួយគាៅវិញ
ៅមកនិងភពាាយៅាសាជិកសកមមមួយរូបនេកេុមរបស់
យើង។

៤៣

១០.ារបាចប់ ១មាង
៣០ាទី

អបអរាទរចំោះកិចចខិតខំបេឹងបេងរបស់ពួកគេនិងារទទួល
ានោគជ័យចំោះាររៀបចំឡើងនូវពេឹតតិារណ៍មួយនេះ។ពួក
គេាចជួយបងេគប់បនេថមឱេយគាៅវិញៅមកហើយក៏ផតល់នូវមតិ
រិះគន់ាវិជជានផងដេរចំោះាររួមចំណេកដេលានមកពី
រល់សាជិកកេុមាំងអស់។ៅចុងបាចប់ពួកគេគិតអំពីមធេោ
ាយដេលានារចនេបេឌិតដើមេបីបាាញនូវអីវដេលពួកគេចូល
ចិតតកនុងគមេងនេះ។

៤៧

៤. ការវាយតមលរ
ារវយតមលេាន២ផនេកសំាន់ៗ។មួយផនេកាារវយតមលេៅចុងបញចប់នេមូ៉ឌុលនីមួយៗនិងាវិញាា

សរសេរដេលយើងតេូវបញចូលៅផនេកាងចុងឯការ។ផនេកមួយទៀតាារវយតមលេៅលើឥរិយបថសិសេសោយ
គេូាអនកសងកេតផាល់រៀងរល់ថងេ ហើយាក់ពិនទុ។ វិធីវយតមលេាំងពីរចំណុចនេះានារៈសំាន់កនុងារវស់ចំណេះ
ដឹងនិងឥរិយបថរបស់សិសេសាាក់ៗ។ចំោះារវយតមលេសិសេសយើងគិតពិនទុ៥០សមើៅនឹងមុខវិាាមួយចំនួនផងដេរ
គឺយើងឱេយពិនទុ៣៥ៅលើឥរិយបថនិងពិនទុ១៥ៅលើវិញាាសរសេរ។  
    

ៅាមមេរៀននីមួយៗគេទុូកពេលឱេយសិសេសពិភកេាកេមុតូចឱេយានចេើននេចំណុចសំាន់ៗៅាក់កណាលមេ
រៀននីមួយៗ។កំឡុងពេលសិសេសពិភកេាកេមុតូចាពេលវេាដេលគេាូចសងតេតឥរិយបថសិសេសកនងុារាក់ពិនទ។ុ
ាារលអគេគួូរាក់ពិនទឥុរិយបងសិសេសាប់ពីមេរៀនទី៦តៅ។
      
 ៥. ឯកសារបនថរម
ផនេកនេះផតល់នូវព័ត៌ានរួមសមេប់គេូបេើបេស់រួមាំងផាំងរូបភពសមេប់គេូបេើបេស់ៅកនុងមេរៀននេះ។ 
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 រយៈពេលបងេៀនៈ១មាង៣០ាទី
 ារតេៀមលកខណៈ

          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
កេាស
ថតចមលងសនលឹកកិចចារ១.១(មួយចេាប់សមេប់សិសេស៤ាក់)
លេបេងកំានត៉ជំនួញមិនលអ៉។

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

 -វិភគលទធផលវិជជាននិងអវិជជានដេលទទួលានពីបទពិោធន៍មុនៗរបស់សិសេសផេសេងទៀត
 -ពនេយល់ពីារៈសំាន់ៅពេលធើវារារាកេុម
 -ចូលរួមធើវារារាមួយគាៅលើារពិភកេាអំពីចេាប់ាមូលាាន
 -ផដល់នូវគំនិតដេលបេកបោយបេឌិតាណយាងោចណស់ឱេយានមួយដេលសតីអំពីវិធី
កនុងាររកបេក់កមេៅកនុងសហគមន៍របស់ពួកគេ។     

   

ចំណងជើងមររៀន ៖ ការរៀបចំគមរោង                                                                           ១០ ាទី
សរចកតីផតើម                                                                                                                 

ចូរឈរារងវង់ធំមួយ។
អនកសម័គេចិតតមួយរូបដើមេបីបិទភេនករបស់អនកចូលរួមលេងលេបេង២ឬ៣ាក់ហើយបាាប់មកជេើសរីសឱេយពួក
គេដើរឆលងាត់រងវង់មូល។ៅពេលដេលពួកគេធើវដំណើរដល់ផេនកាាងទៀតអនកដេលឈរពួកគេាងគេាអនកបញេឈប់
ពួកគេោយថនមៗហើយធើវារាប់បងវិលពួកគេជុំវិញខលួនឯងរួចដើរៅទីាំងផេេសងទៀត។

បាាប់មកសុំអនកសម័គេចិតតាាក់ផេសេងទៀតលេងលេបេងនេះបនតនិងសនើសុំអនកចូលរួមាំងអស់ផតល់មតិរិះគន់។បាាប់
មកទៀតបេមូលផតុំគាាកេុមឈរៅជុំវិញាារខៀនេដលានកេាសសមួយសនលឹកបិទៅលើវ។

ចូរសនទាាលកខណៈអប់រំមួយាមួយនឹងសិសេានុសិសេស។ាកសួរអំពីអីវដេលានារៈសំាន់ៅពេល

មារៀនទី ១ៈ ាររៀបចំគមាង 
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ធើវារារាមួយគា។អនុញាតឱេយសិសេសបញចេញោបល់ចំោះបេានបទដេលតេូវានលើកឡើងោយសិសេសដទេ។
ៅកនុងមេរៀនបាាប់អនកនឹងធវើារាកេុមដូចនេះវនឹងានារៈសំាន់កនុងារយល់ពេមៅលើគនលឹះនេារធវើ
ារាមួយគាាំងនេះ។តើអនកាំងអស់គាយល់សេបឬទេ?
ចូរផតល់នូវកនលេងអងគុយណដេលាចមើលឃើញៅកនុងថាក់

ោោះតេង់

ចេាប់និងារឯកភពគា
ារធើវារ
ាមួយគា

ារទំាក់ទំនងចេាស់

គេប់គាគួរតេចូលរួម

តេូវតេានារជឿាក់លើគាៅវិញៅមក

 សកមមភាពទី២ ៖ ការបងកើតជំនួញ                                                                     ៦០  ាទី
ចូរបេមូលផតុំសិសេសាំងអស់គាឱេយៅជុំវិញតុ។សមេប់ទំាក់ទំនងលអយើងគូររៀបចំតេាក់ៅអីនិងតុារង

អកេសរU។
ឯការនេះយើងនឹងរៀបចំាសកមមភពសបេាយមួយសមេប់សហគមន៍របស់យើង។បុ៉នេតារពិតយើង
នឹងតេូវរកបេក់កមេមួយចំនួនដើមេបីចំណយៅលើរបស់មួយចំនួនដេលយើងតេូវារ។យើងនឹងាចរកបេក់
ានោយារធើវារារ។យើងគេន់តេដឹងនូវអវីដេលតេូវរៀបចំៅពេលដេលយើងាចាាន់បេាណថលុយ
ចំនួនបុ៉ាោនដេលយើងាន។

ឱេយសិសេសាំងអស់អងគុយាមួយគាហើយធើវារារៅកនុងកេុមដេលានគា៤ាក់ពេមាមួយនឹងឯការ
១.១សមេប់សិសេស។រយៈពេល១៥ាទីកេយមកធើវារបេមូលកេុមាាថមីមតងទៀតោយសថិតៅជុំវិញតុ។

ចូរធវើារសួរសំណួរមួយចំនួនដើមេបីឱេយសិសេសចេករំលេកចមលើយរបស់ពួកគេពឯីការ១.១ចេកសិសេស
       តើកេុមណមួយានដំបូាោនលអៗសមេប់កេុមដទេសតីអំពីារាប់ផតើមបងកើតសហគេសមួយ?
       តើកំហុសណមួយដេលអនកបងកើតឱេយានៅពេលដេលាប់ផតើមបងកើតសហគេសមួយ?

 ចូរធើវារផតុំនូវកំហុសដេលាចកើតានឡើងៅកនុងបញជីមួយ ឱេយសិសេសសរសេរនូវកំហុសាំងអស់ោះៅកនុង
កេាសទទេមួយ។ទុកចំណុចនេះសមេប់ធើវារសិកេាៅមេរៀនបាាប់។
       ារបងកើតជំនួញ៖ដើមេបីបងើកតនូវសកមមភពសបេាយមួយយើងតេូវរកលុយមួយចំនួនសិន។សិសេសាំងអស់
គានឹងតេូវបងកើតគមេងមួយដើមេបីធើវារបងកើតាជំនួញមួយាមួយនឹងកេុមរបស់យើង។ដំបូងយើងតេូវតេគិតអំពី
បេភេទារារ ឬសហគេសអីវដេលយើងនឹងបងកើតាមរយៈសំណួរ តើវពិតាសំាន់ដេរឬទេ ដេលរល់កេុមនី
មួយៗមិនធើវអីវដេលដូចគា?ចូរយកចិតតទុកាក់ចំោះារបងកើតនូវគំនិតតេមួយ។ៅពេលដេលអនកគឺាអនកលក់
ារ៉េមៅលំាប់លេខរៀងទី១០អនកបេហេលាលក់ានារ៉េមតិចាងអនកលក់ារ៉េមដេលានតេាាក់ឯង។
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ចេកឯការ១.២សមេប់សិសេស។សិសេសាំងអស់គាាចធើវារាមួយនឹងឯការាំងអស់ោះាន។បាាប់ពីានប
ញចប់នូវារអងកេតមើលតំណងកេុមនីមួយៗគឺតេូវានញជើញឱេយមកធើវារពនេយល់នូវគំនិតរបស់ពួកគេៅវិញៅមក។

       អនកាចធើវដូចនេះានោយារផាស់បតូរគាធើវៅវិញៅមក។ចូរឱេយសាជិកនេកេុមនីមួយៗនូវលេខចំនួនមួយ
ពេមាំងនិយយបេប់ថរល់អនកានលេខ១អងគុយៅទីនេះរល់អនកានលេខ២អងគុយៅទីោះ។ល។និងធើវារ
ាយនូវកេុមាំងអស់ចូលគា។គេប់ៗគាានរយៈពេល៣០វិាទីដើមេបីធើវារពនេយល់នូវគំនិតរបស់ពួកគេៅកនុងកេុម
រយៈពេល៣០វិាទីខញុំនឹងបេប់ៅពេលដេលកេយមក។បាាប់ពីោះមកអនកផេសេងទៀតានរយៈពេល១ាទីដើមេបី
ធើវារសរសេរចូលនូវារអាាធិបេាយ និងារទូាោនាំងាយដេលានសតីអំពីគំនិតនេះ។ ចូរធវើារឆាស់វេនគាៅ
មកៗរហូតដល់អនកគេប់គាានបេប់អំពីគំនិតរបស់ខលួននិងយកនូវារអាាធិបេាយក៏ដូចាារទូាោនាំងអស់ោះត្
រលប់ៅាន់កេុមរបស់អនក។ ៅកនុងកេុមរបស់ខលួនឯង សិសេសាំងអស់គាតេូវផតល់ាទិភពៅលើមតិរិះគន់របស់ខលួន។
យើងតេូវតេបងកើតាបញជី មួយសមេបសរសេរលេបះគួរធវើចំនួន ៥ និងលេបះមិនគួរធវើចំនួន៥ ដេលសុទធតេាប់ាក់ទង
ៅនឹងជំនួញរបស់យើង។ ៅពេលដេលានធើវរួចហើយ យើងាចាប់ផតើមធវើារារៅលើផេនារដ៏ពិតបេកដ
ពេះយើងានរៀបចំយាងលអ។ ាំងអស់នេះនឹងតេូវបញចប់ៅមេរៀនកេយ។ អនុញាតឱេយសិសេស គិតអំពីសកមមភព
ាំងាយដេលានធើវៅកនុងមេរៀននេះ។

សួរសំណួរ៖"សពវថងេនេះតើអនកានធើវអវខីលះ?""តើអនកានរៀនអវខីលះ?"ឬ"តើអនកចូលចិតតអីវខលះ?"
សិសេានុសិសេសាំងាយតេូវតេតេលប់ៅកនលេងរបស់ខលួនវិញ។

សកមមភាពទី ៣ៈ លរបរង   ៉ជំនួញមិនលអ   ៉                                                                               ២០  ាទី

សិសេសគេប់ៗគានឹងតេូវជេើសរីសយកប័ណណមួយសនលឹកចេញពីលេបេងនេះ។កញចប់មួយគឺសមេប់សហគេិនរីឯ
កញចប់មួយទៀតគឺសមេប់អតិថិជន។សិសេសាំងអស់គាតេូវតេធើវារចនេបេឌិតោយពឹងផេអកៅលើព័ត៌ានដេលាន
ៅលើប័ណណនីមួយៗ។
ឧាហរណ៍៖អនកលក់ារ៉េមាាក់កំពុងបេឈមមុខាមួយនឹងបុគគលផេសេង
ាាក់ទៀតដេលមិនានលុយក៏បុ៉នេតបុគគលាាក់ោះកំពុងពេោយមទិញារ៉េមោយ
ឥតានលុយោះ។តើអនកានបេតិកមមដូចមតេចដេរ?
សិសេសាំងអស់គាគឺតេូវានលើកទឹកចិតតឱេយមើលនិងផតល់នូវគំនិតផេសេងៗ
ចំោះបេតិកមមនេះ។វពិតាានារៈសំាន់ណស់ដេលសិសេសាំងអស់គា
ទទួលានារោតសរសើរចំោះារចេនបេឌិតចំណេកឯបេតិកមមទទួលានោបល់ាវិជជាន។
សនើសិសេសាំងអស់គាជៀសវងបេើាកេយថខុសសមេប់"ដំបូាោន"និងសនើសុំផងដេរអំពីបេតិកមម"លអ"។



សហគាសសងគម និងកុារ

សរចកតីណរនាំគរូ 

  ាារពិតសិសេសាំងអស់គាមិនានារសនេសំសំចេទេគឺពួកគេាចបេើបេស់ដើមេបីាប់ផតើមនូវសហគេសរបស់
ពួកគេាន។ពួកគេតេូវារគិតអំពីមធេោាយកនុងារខចីសាារៈោយមិនានារគិតថលេឬក៏ជេើសរីសនូវសហគេស
មួយដេលមិនតេូវារលុយកនុងារាប់ផើតមបងកើតសហគេស។ពួកគេក៏ាចធើវារសមេចចិតតផងដេរដើមេបីាក់លុយ
មួយចំនួនដេលានមកពីខលួនគេផាល់ក៏បុ៉នតេបាាប់មកគេប់ៗគាគួរតេធវើារជួយឧបតថមភផងដេរ។
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   សហគាសសងគម និងកុារ

ចំណងជើងមររៀនទី ២ៈ ជំនួញធំ                                                                             ១០  ាទី  
សកមមភាពទី១៖ សរចកតីផតើម                                                            
     

សិសេសាំងអស់គាាចដើរាសពេញថាក់រៀនោយមិនឱេយប៉ះអីវមួយឬក៏នរណាាក់។បេសិនបើពួកគេសវេងរកឃើ
ញថារធើវដូចនេះានលកខណៈពិាកអនកាចធើវារទះដេបនទរាសំឡេងដេលពួកគេតេូវតេធើវាម។បាាប់ពីោះមក
គេូសេកបេប់ "ពីរ ឬបីដង"។ សិសេសាំងអស់ បងកើតាកេមុដេលាចានសាជិក ២ឬ៣ាក់ (ឬក៏ចេើនាងនេះ)
កនងុមួយកេមុៗ។បាាប់មកអនកសេកបេប់នូវាកេយ៉មុខរបរ៉ដូចាវេជជបណឌិតពេទេយធមេញគេូបងេៀនកសិករអនកលក់
ទឹកកក។ល។ សិសេសាំងអស់គានឹងតេូវធវើារូបចាាក់មួយដេលតំណងឱេយមុខរបរោះ ឬក៏អីវៗផេសេងទៀតដេលាប់
ាក់ទង។
       បាាប់មកអនកាចផាស់បតូរលេបេងនេះបនតិច។ោយឥឡូវអនកចង់ឱេយសិសេសបងកើត រូបចាាក់ពណ៌ាអំពីមុខរបរ
ដេលាប់ាក់ទងគាៅវិញៅមក។ឧាហរណ៍ ៅពេលដេលអនកសេកថ"គេូ"ដូចនេះាាក់ៅកនុងចំោមពួកគេ
គឺាគេូហើយចំណេកឯអនកដទេទៀតគឺាោកាយកសិសេស។ល។

 រយៈពេលបងេៀនៈ១មាង៣០ាទី

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
      សរសេរកិចចតេងារបងេៀន

សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល
ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេ

 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
            សនលឹកកិចចារ២.១
            សៀវៅសមេប់កត់តេមួយដេលាចបេើបេស់ាសៀវៅសមេប់កត់តេចំនួនលុយ

 វតថុបំណងៈ 
           ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖
             -អនុវតតន៍ធើវារារាមួយគាៅពេលដេលកំពុងាាប់និងធើវារអងកេតមើល
             -បងកើតនូវគមេងជំនួញនិងសមេុះសមេួលារបេើបេស់លទធផលនេះពីសិសេសដទេៗទៀត
             -ោះសេយបញាោយារបេើបេស់ាានារបេបសនមត
             -វិភគនូវគំនិតនិងគមេងៅលើចំណុចាាំងនិងខេាយ
             -ារបេើបេស់ល័កខខ័ណឌដេលផតល់ឱេយាមូលាានដើមេបីសងខេបនូវកិចចារនិងឧបករណ៍បេើបេស់ាា។   

មារៀនទី ២ៈ ជំនួញធំ 
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សហគាសសងគម និងកុារ    សហគាសសងគម និងកុារ

ៅពេលដេលអនកានកត់សាាល់ឃើញនូវឧាហរណ៍លអមួយអនកាចអញជើញសិសេសដទេទៀតឱេយៅ
"ានចលា"និងកេឡេកមើលៅរូបចាាក់ពណ៌ាអំពីមុខរបរោះ។ចូរផាតៅលើសហបេតិបតតិារ។សួរ
សិសេសាំងាយថ៉តើមនុសេសាំងអស់នេះធវើារាមួយគាដូចមតេចដេរ?៉

សកមមភាពទី ២ ៈ ការបងកើតជំនួញ                                                                                  ៦០  ាទី

អនុញាតឱេយសិសេសរំឭកឡើងវិញនូវអីវដេលពួកគេានធើវាលពីសាាហ៍មុន។
ចូរបនតរៀបចំពួកគេសមេប់ថងេនេះ។"យើងនឹងបងកើតនូវគមេងមួយសមេប់សហគេសរបស់ពួកយើងហើយនឹងាប់
ផតើមធើវាររកលុយ"។
អនកពេមាំងសិសេសាំងអស់គាកេឡេកមើលកេាសដេលាចាននូវកំហុសមួយចំនួនដេលអនកានសរសេរ
ចូលាលពីសាាហ៍មុន។ យកវៅពេយួរៅលើជញាំង។ សិសេសាំងអស់តេូវាំគាគិតអំពីដំោះសេយណមួយ
ដេលាចកើតាន។
បេសិនបើអនកានាារខៀនពណ៌សឬក៏ដីសចូរឱេយពួកគេគូសភាប់នូវចំណុចដំោះសេយៅនឹង
បញាដូចឧាហរណ៍ាងកេមៈ

ចូរបេប់សិសេសឱេយតេលប់ៅរកកេមុរបស់ពួកគេវិញហើយផតល់ឱេយពួកគេនូវារារាមួយនឹងឯការ២.១សមេប់
សិសេស ៉គមេងនេារធើវជំនួញ ៉។គមេងនេះផាតៅលើាររៀបចំសហគេសរបស់ពួកគេ។ចូរពនេយល់ៅលើសនលឹក
កិចចារដេលានៅលើាារខៀន។

ចូរសរសេរចូលកនុងារងដេលានមកពីកេាសកិចចារនិងាកេយាំងាយដេលានគូសបាាត់ពីកេម

ចំនួន ារារដេលានធើវ តើអីវខលះដេល 
យើងតេូវារ?

ពេលវេា តើនរាដេល
នឹងធើវា?

ានធវើ

ផតល់ឱេយ
កិចចារ
នីមូយៗ
នូវលេខ 
ចំនួនមួយ 

សរសេរចូលនូវកិចច
ារាលេបះពេញលេញ
ចេាស់ាស់។
ឧាហរណ៍៖"តេូវ
ារទិញពេងជ័រចំនួន
១០០។"

តើអវីខលះដេល
ាំាច់តេូវធវើ
ារារ?

តើាតេូវ 
ចំាយ
រយៈពេល
ប៉ុនានកនុងារ
ធើវកិចចារនេះ?

សមេចចិតតថៅកនុងកេុម
តើនរណដេលសមសេប
បំផុតចំោះារារនេះ
ោយផអេកៅលើចំាប់ 
ារមមណ៍ និងបទពិោធន៍

ាក់សញា
សាាល់ៅ
ពេលដេល
បញចប់ារារ

ដំោះសេយ

ដំោះសេយ

កំហុសដេលានបងកើតធមមា
១.បញាទី១
២.បញាទី២
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សហគាសសងគម និងកុារ    សហគាសសងគម និងកុារ

សិសេសាំងអស់គាតេូវបំពេញកនុងារងារារាងលើាមួយគាហើយភាប់វៅនឹងជញាងំ។ៅសាាហ៍កេយ
ពួកយើងតេវូាក់សញាសាាល់ សមេប់ារារណដេលានធវើរួចរល់ ហើយបនថេមារារណ ដេលទើបតេាន។
ៅកនុងមេរៀនទី៤នេះយើងនឹងនិយយឡើងវិញពេមាំងវយតមលេារងារារនេះ។

កេុមនឹងតមេូវឱេយបំពេញកនុងទមេង់មួយនេះឱេយានចេាស់ាស់។ដូចនេះគេូតេូវារតេួតពិនិតេយមើលបេសិនបើារ
ពណ៌ាអំពីារាររបស់ពួកគេ ានភពចេាស់ាស់និងតមេូវារដេលានធើវារាាន់បេាណរបស់ពួកគេ ពេមាំង
ពេលវេាក៏តេូវានភពបេកដបេាផងដេរ។សិសេសានរយៈពេល៣០ាទីដើមេបីធើវារបំពេញនូវទមេង់មួយនេះ។
បេសិនបើពួកគេានធើវរួចរល់កេុមាំងអស់តេូវជេើសរីសអនករិះគន់ចំនួន២ាក់ដើមេបីពិនិតេយមើលគមេងស
មេប់ធើវជំនួញដទេៗ។

ៅរៀងរល់រយៈពេល២ាទីអនករិះគន់ធើវដំណើរៅាន់កេុមដទេទៀតនិងវិភគៅលើគមេងជំនួញដូចាៈ
      បញាដេលាចកើតាន
      ចំណុចាាំង
      ដំបូាោនៅលើគមេង។

       ចំណេកឯសិសេសពីរាក់ផេសេងទៀតមកពីកេុម សរសេរចូលនូវមតិោបល់ ដេលផតល់ោយអនករិះគន់។កេមុ
នីមួយៗតេវូតេសមេចចិតតថតើារផាស់បតរូណមួយដេលពួកគេតេវូតេបងកើតឡើងចំោះគមេងរបស់ពួកគេោយពឹង
ផអេកៅលើមតិោបល់របស់អនករិះគន់។បាាប់ពីផាស់បតូរគមេងរបស់ពួកគេយើងតេូវារបងកើតបេព័នធសនេសំសុវតថិភព
និងធមមាមួយ។
ៅលើតុានសៀវៅសមេប់ធើវារកត់តេលុយមួយផងដេរ។រៀងរល់ថេងៅពេលនេះ(ាចធើវារជេើសរីស
យកពេលវេា និងថងេលអ) អនកាចធើវដំណើរមកាន់ថាក់រៀន ាមួយនឹងនរណាាក់ក៏ាន ដេលមកពីកេុមរបស់អនក
ហើយបេគល់លុយដេលអនករកាន។បាាប់មកលុយរបស់អនកនឹងតេូវានរកេាទុក ៅកនុងារិយល័យរបស់ោក
ាយកដូចនេះវានសុវតថិភពលអ។ារៀងរល់សាាហ៍យើងនឹងរប់លុយដេលយើងរកានសមេប់កេុមនីមួយៗហើយ
កត់តេទុកៅកនុងសៀវៅកត់តេលុយ។

សកមមភាពទី ៣ៈ មតិរិះគន់ដរលអាចមើលឃើញ                                                           ២០  ាទី

គេូនិងសិសេសឈរារងវង់ដើមេបីឱេយពួកគេានចំណប់ារមមណ៍យើងនឹងាំគាលេងលេបេងមួយដេលគេៅថ
"ទះដេៅមក"
ានមនុសេសាាក់ដេលតេូវានជេើសរីសដើមេបីាប់ផតើមលេងលេបេងនេះ។គេបេរៅាងាាំហើយទះដេរបស់គេ។
ៅពេលដេលគេធវើ ដូចនេះ មនុសេសាាក់ទៀតដេលសថិតៅចំហៀងគត់បេរៅាងាាំដេរបស់គេ ហើយ "ទទួល"
យកនូវារទះដេោយ ធើវារទះដេកនុងពេលតេមួយ។ បាាប់មក គេាចធើវារឆលងាត់នូវលេបេងនេះាន ហើយអនកក៏
ាចបនថេមលេបឿនៅលើលេបេងនេះទៀតក៏ានដេរ។
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សហគាសសងគម និងកុារ

រយៈពេល១០ាទីកេយមកអនកធើវារពនេយល់៖
         ខញុចំង់ឱេយអនកាំងអស់គា គិតោយយកចិតតទុកាក់អំពីកិចចាររបស់ពួកយើង ៅកនុងសហគេសរបស់កេុម។
ខញុំនឹងធើវារៅឈោះបាាប់មកបុគគលោះតេូវធើវដំណើរមួយជំានៅមុខហើយធើវតេប់ាមសកមមភពដេលគត់
នឹងកំពុងធវើោយារនិយយ។
ឧាហរណ៍សុភពតេូវារផតល់ឱេយកេុមរបស់គេនូវាបូបដើមេបីបេមូលកំបុ៉ង។គេក៏ានធើវដំណើរមួយជំានៅមុខ
ោយធវើសកមមភពដូចាចង់រីសាបូប កេយមក បេប់ៅាន់កេុមថ "ខញុំនឹងឱេយាបូបាំងអស់នេះៅកេុមរបស់
ខញុំ។"

មុនពេលដេលសិសេសាំងអស់គាាកចេញពីថាក់ចូរនិយយបេប់ឡើងវិញនូវាលបរិចឆេទដេលសហគេសរបស់
ពួកគេាប់ផតើមនិងពេលគមេងតេូវានបញចប់។ោះនឹងតេូវធើវឡើងៅកនុងមេរៀនទី៧រយៈពេល៥សាាហ៍។
        ចូរកត់ចំណំកេយៗដំណើរារនិងរៀបចំសញាសាាល់។យើងាចានទង់ាតិបញចប់មួយដេលានាល
បរិចេឆទៅលើវផងដេរឬក៏ាចានាសញាឈប់ដ៏ធំមួយោយាននូវាលបរិចេឆទៅពីកេមវផងដេរ។

សរចកតីណរនាំគរូ 

        ចូរពិភកេាាមួយនិងោកាយកសីតអំពីបេព័នធសនេសំសំចេ។ោកាយកាចសនេសំលុយ
ៅកនុងកនេលងដេលាចាក់ោាន
        ៅកនុងមេរៀននេះសិសេសាំងអស់គាតេូវបងកើតគមេងចុងកេយមួយសមេប់សហគេសរបស់ពួកគេ។
សមេប់កេុមមួយចំនួនវិញចំោះបញានេះាចានលកខណៈលំាក។ចំោះគំនិតមូយចំនួនទៀតដេលាន
សមេប់សហគេសតូចៗគឺៈ

    រៀបចំាងតូចមួយដេលាកនលេងលក់របស់របរមូយចំនួនោយអនកមិនតេូវារអីវ
បនថេមទៀតទេ
    ជួលអនកណាាក់ពីសហគមន៍ឬក៏កេុមគេូាររបស់អនកោយយកថលេឈនូលដ៏តិចតួច
    ផលិតបេាប់បេាកមេងលេងឬក៏គេឿងអលាារដេលធើវោយដេសមេប់លក់
    រៀបចំមហូបាារឬក៏របស់របរពិសេសណមួយដេលាចយកៅលក់ៅទីផេារឬក៏ាមផលូវ
    បេមូលកំបុ៉ងឬក៏កេាសាសេតាស់ៗ
    បងកើតនូវកេុមហុ៊នាងានឬមូ៉តូ
    ធើវាអនកមើលកមេងឱេយសាជិកគេួារឬក៏មិតតភកតិ
    សំាតផទះឬផលូវោយយកបេក់កមេតិចតួច
    រៀបចំោងមោសេពសមេប់ារបេគំតនតេីហើយយកថលេចូលទសេសា។
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សហគាសសងគម និងកុារ    សហគាសសងគម និងកុារ

 រយៈពេលបងេៀនៈ១មាង៣០ាទី

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារៈឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
ផាំងរូបភពនេ"អនុសញាសតីអំពីសិទិធរបស់កុារ"

 វតថុបំណង 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

 -ផតល់តមលេចំោះពេលវេារបស់ពួកគេដេលានចំណយៅលើារធវើារារារៅាារៀន
និងពេលទំនេរ
 -អនុវតតទាាប់និងរចាសមព័នធាំងាយរបស់ពួកគេដេលានទំាក់ទំនងាមួយ
សិសេសដទេ
 -កំណត់អតតសញាណអំពីាានភពសិទិធកុារៅកនុងបេទេសកមពុា
 -បាាញចេាស់អំពីភពខុសគារវងពេលទំនេរារារនិងពលកមមកុារ
 -ានារយល់ដឹងាមូលាានអំពីភពានសេប់និងខលឹមាររឿងនេសិទិធកុារ។

 ចំណងជើងមររៀនទី ៣ៈ ការងារសកល                                                                          ២០  ាទី
 សកមមភាពទី១ សរចកតីផតើមៈ លរបរងគូរ 
                                                                                          
គេូជេើសរីសសិសេសចំនូន៥ាក់ហើយឱេយដីសៅពួកគេ។ោយបេប់ថអនកានរយៈពេលមួយាទីកនុងារគូរ
នូវសកមមភពរបស់ពួកគេាំងពីថងេោះរហូតមកដល់ពេលឥឡូវ។

ខញុំចង់ឱេយអនកគូរពីសកមមភពដេលអនកានធវើៅកនុងថេងនេះ។អនកមិនាំាច់សរសេរាតួអកេសរទេក៏បុ៉នេតអនកតេូវតេ
ាក់សកមមភពរបស់អនកាមលំាប់។ រយៈពេលមូយាទីកេយមក តេូវបេប់ពួកគេឱេយឈប់សិន ហើយអញជើញ
សិសេសដទេទៀតមកធវើារពនេយល់នូវអវីដេលគេានធវើ។អនកាចធវើដូចនេះានមតងទៀតាមួយសិសេសដទេទៀត។

មារៀនទី ៣ៈ ារារសកល 
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សហគាសសងគម និងកុារ    សហគាសសងគម និងកុារ

      

 បាាប់មក អនកាចសរសេរៅលើាារខៀន។ អនុញាតឱេយសិសេសាំងអស់គា ពិភកេាលើសកមមភពមួយណដេល
បាាញអំពីពេលទំនេរនិងមួយណដេលបាាញអំពីារារ។បាាប់ពីពួកគេានបេងចេកសកមមភពាំងាយហើយ
ចូរពេោយមបំពេញកនុងបញជីបនថេមទៀត។

ពេលទំនេរ ារារ
មើលទូរទសេសន៍
លេងកីាវយសី
សមេក
ដើរលេងៅសួនឧទេោន
លេងាមួយមិតតភកកិ

ោកគក់សំលៀកបំាក់
ទិញាារៅឯាង
ជួយធើវារារឪពុកាាយ
ៅឯចំារ

អនកាំងអស់គាចូរគិតអំពីអវីដេលបាាញពីពេលទំនេរនិងអីវដេលបាាញពីារារ។
ពេលទំនេរគឺនិយយអំពីជមេើសផាល់ខលួនចំណេកឯារារគឺនិយយអំពីសកមមភពដេលតេូវតេធើវ។

សកមមភាពទី២ សកមមភាពចមរបង                                                                                 ៦០  ាទី

ចូរចេកកេាសសឱេយសិសេសសរសេរឬឱេយសិសេសសរសេរៅកនុងសៀវៅកត់តេរបស់ពួកគេ។
        រល់សិសេសាំងអស់ ចូរបងកើតនូវារងពេលវេាផាល់ខលួនាាក់មួយ ដេលបាាញពីសកមមភពបេាំថងេ។
ពួកគេាប់ផតើម សរសេរពីពេលវេា ដេលពួកគេកេកពីដំណេក។ បាាប់មក ពួកគេតេូវសរសេរាបនតរបាាប់នូវ
សកមមភពដេលពួកគេានធើវកនុងពេលកំណត់នីមួយៗ។

ឧាហរណ៍៖៦ៈ០០ :កេកពីដំណេក
 ៦ៈ១៥ ៈសាាតខលួនបេណ
 ៦ៈ៣០ :ញុំាាារពេលពេឹក
 ៧ៈ០០ :ាាាប់ផតើមចូលរៀន
 ៨ៈ០០ :មាងគណិត...
 ១១ៈ០០ :លេងាមួយសេីយានៅលើទីវល
 ១២ៈ០០ :
គេូបងកើតកេុមពិភកេាដេលានគាបីាក់។
កេុមនីមួយៗតេូវតេពិនិតេយមើលារងពេលវេារបស់ពួកគេហើយរប់ចំនួនមាងដេលពួកគេានចំណយពេល
វេាៅលើសកមមភពខុសៗគាាំងាំងអស់ោះ។
ឧាហរណ៍ារារផទះកីាារសិកេាៅចុងបញចប់គេូឱេយសិសេសរប់ចំនួនមាងធវើារនិងពេលទំនេរ។
ចូរបាាញពីភពខុសគារវងារងពេលវេារបស់សិសេសផេសេងៗគា
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សហគាសសងគម និងកុារ    សហគាសសងគម និងកុារ

ចូរផតល់ឱេយនូវឯការទី៣សមេប់សិសេសហើយឱេយសិសេសអនុវតតាមួយនឹងករណីសិកេាទី១។រយៈពេល៣០ាទី
កេយមកចូរបេមូលកិចចារសិសេសាំងអស់គា។

ចូរាកសួរៅាន់សិសេសពីឬបីាក់អំពីារសវេងរករបស់ពួកគេ។
ឧាហរណ៍តើារជួយរបស់សេីយាានផលប៉ះាល់ាវិជជានអវីខលះដេលកេុមរបស់អនកានសេវងរកឃើញ?
តើលទធផលអវិជជាននេារាាក់ៅផទះរបស់ាងានអវីខលះ?
      ចូរធវើារាកសួរៅាន់សិសេសាាក់ៗពីគំនិតរបស់ពួកគេាក់ទងៅនឹងសំណួរចុងកេយ។ៅពេលដេល
ពួកគេផតល់ចមលើយ ចូរធើវារាកសួរពួកគេនូវហេតុផលមួយចំនួនផងដេរ។ ចូរឱេយពួកគេគិតអំពីចមលើយរបស់ពួកគេផង
ដេរ។ ឧាហរណ៍  ហេតុអវីានាអនកគិតថ សិសេសភគចេើនាំគានិយយថៅាយុ១២ឆាំ គឺាាយុដេលលអដើមេបី
ាប់ផតើមរៀនចមអិនមហូបាារ?

រល់កេមងៗាំងអស់គឺានសិទិធៅាារៀន។អងគារសហបេាាតិាអងគារមួយដេលបេទេសសទើរាំងអស់
កនុងពិភពោកានបេទេសកមពុាផងដេរគឺានធវើារាមួយគាហើយបងកើតនូវឯការដ៏សំាន់មួយ។បាាញប័ណណ
បេាសសតីពអីនុសញានេសិទិធកុារ។ចូរធវើារាក់ពណ៌ពីលើាកេយថសិទិធកនុងារៅាារៀននិងាកេយគោនកុារ
ណដេលតេូវានកេងបេវ័ញចចំោះារារ។

ចូរបនថេមជួរដេកមួយទៀតសមេប់ផនេកពេលទំនេរនិងារារ។តេូវបាាញភពខុសគារវងធវើារោយជួយនិង
ពលកមមកុារ។ សិសេសាំងអស់ ាំគាគិតរកឧាហរណ៍លអៗនេារជួយកេុមគេួាររបស់អនក ក៏បុ៉នត អនកៅតេាចៅ
រៀនានហើយយើងក៏ផតល់ឧាហរណ៍មិនលអដេលកុារមិនាចៅរៀនាននិងតេូវានធើវារបងខិតបងខំផេនកពលកមម
ផងដេរ។

   
សកមមភាពទី៣ បញចប់មររៀន                                                                                                ១០  ាទី
 

  សិសេសាំងអស់គា តេូវានឱេយធវើារអងកេតៅលើអតថបទាសេត និងបទពិោធន៍ផាល់ខលួនរបស់ពួកគេ ចំោះ
ឧាហរណ៍លអ និងមិនលអដេលាប់ាក់ទងៅនឹងសិទិធកុារ។ ពួកគេគូររូបទឹកមុខសបេាយ  ៅលើឧាហរណ៍លអ
និងទឹកមុខមិនសបេាយ   ៅលើាហរណ៍មិនលអ។  លើកទឹកចិតត  ដល់សិសេសឱេយសវេងរកឧាហរណ៍សតីអំពីសិទិធ
ាំងអស់។ចូរកេឡេកមើលនូវសេចកតីណេាំគេូហើយរយៈពេល១០ាទីកេយអនុញាតឱេយសិសេសពនេយល់ោយលើក
ឧាហរណ៍របស់ពួកគេបេប់ៅមិតតរួមថាក់។
លើកទឹកចិតតដល់សិសេសោយនិយយថអនកឯងគឺាគេូរបស់ពួកគេដេលចង់ឱេយពួកគេានសិទិធាំងអស់នេះ។
ជួនាលវពិតាានលកខណៈពិាកកនុងារៅរៀនោយារតេកេមុគេាួររបស់អនកចង់ឱេយអនកធវើារារឬធវើអវផីេសេង
ទៀត។ អនកតេងតេពេោយមសេវងរកនូវដំោះសេយមួយ ក៏បុ៉នេតបេសិនបើវពិាកអនកតេូវតេធវើារាកេុម។
ារពិភកេាាកេុមនឹងាចផតល់ឱេយអនកនូវគំនិតាចេើននិងភពរឹងាំផងដេរ។ដូចអវីដេលយើងានគិត
អំពីារធវើឱេយបេសើរឡើងសមេប់សេីយាៅកនុងករណីសិកេាយើងាចគិតអំពីាររីកចមេើនដេលាចកើតានសមេប់
មនុសេសគេប់ៗគាចូរកំុភលេចវគឺាសិទិធរបស់អនក។
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សហគាសសងគម និងកុារ    សហគាសសងគម និងកុារ

សរចកតីណរនាំគរូ 

     បេសិនបើវានលកខណៈពិាកដើមេបីបេមូលាសេតអនកាចធវើារបេើបេស់ធនានដទេៗទៀតដេលានដូចា
បទពិោធន៍ាំងាយរបស់សិសេស ឬក៏អនកាចឱេយពួកគេគិតអំពីាានារណ៍ាំងាយណាក់ទងនឹងសិទិធកុារ
ដេលកើតានៅកនុងបេទេសកមពុា។សិសេសាចសរសេរនូវាានារណ៍ាំងអស់នេះោយសរសេរពីរឬបីាកេយៅលើ
កេាសមួយនិងគូររូបទឹកមុខសបេាយឬកេៀមកេំៅលើកេាសាំងអស់ោះ។

     សមេប់ព័ត៌ានបនថេមសតីអំពីសិទិធកុារាចធវើារសវេងរកាមរយៈ
        http://www.oxfam.org.uk/education/resources/rights/
        http://www.vcao.org.kh/?page_id=144

     ឯការបំណិនជិវិតនេារយល់ដឹងពីពលរដឋផតល់នូវបេវតតិព័ត៌ានបនថេមនិងាចជេើសរីសមកបេើបេសិនបើា
អនកគិតថនេះានាប់ាក់ទងសមេប់សិសេសាំងអស់គា។

-17-



-18-



   សហគាសសងគម និងកុារ

 រយៈពេលបងេៀនៈ១មាង៣០ាទី
 ារតេៀមលកខណៈ

          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
ាល់តូចមួយដើមេបីទុកសមេប់ោះ
ឯការសមេប់សិសេសទី៤ដេលាឧាហរណ៍នេារសាាសន៍
ផេនារជំនួញដេលតេូវានបងកើតៅកនុងមេរៀនទី២

 វតថុបំណង 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

 -ាក់តេងសំណួរដើមេបីសវេងរកព័ត៌ានសតីអំពីអវីដេលបេាជនមកពីសហគមន៍ចូលចិតត
ធវើឬក៏លេងកំានតៅពេលដេលពួកគេទំនេរ
 -សាាសបេាជនមួយចំនួនដេលានមកពីសហគមន៍ោយខលួនរបស់ពួកគេផាល់
 -ផាស់បតូរយុទធាសេតោយពឹងផអេកៅលើផេនារជំនួញដើមេបីរកនូវបេក់កមេឱេយាន
ចេើនាមដេលាចធវើៅាន
 -ោះសេយបញាៅកនុងផេនារជំនួញរបស់ពួកគេនិងជំរុញសិសេសដទេទៀតដើមេបីសមេចាន
នូវោលៅរបស់ពួកគេ

ចំណងជើងមររៀនទី ៤ៈ ការលរងកមរសានត                                                                               ១៥  ាទី
សកមមភាពទី ១ សរចកតីផតើមៈ លរបរងាល់   
                                                                            
 ោកគេូអុ្កគេូនិងសិសេសឈរារងវង់។
រួចឱេយសិសេសគេូោះាល់បនតឱេយគាៅវិញៅមក។ៅពេលដេលាប់ាល់ានពួកគេតេូវៅឈោះរបស់មនុសេស
ដេលោះាល់ឱេយៅពួកគេ។ គេូាចធវើារផាស់បតូរលេបេងនេះផងដេរ បេសិនបើវានលកខណៈាយសេួលពេក
ោយបតូរាារមិនៅឈោះក៏បុ៉នេតាចនិយយពីបនលេឬទីកេុង។
ចូរសួរសិសេសាំងអស់គាថតើពួកគេដឹងនូវលេបេងណមួយដេលាចលេងាមួយាល់ាន។បេសិនបើពួកគេា
ចរកនឹកឃើញអនុញាតឱេយពួកគេធវើារពនេយល់នូវលេបេងោះ បាាប់មកាប់ផដើមលេងលេបេងោះ។ បេសិនបើរកនឹក
ឃើញនូវលេបេងោះចូរលេងលេបេងណមួយមតងទៀតដេលានមកពីមេរៀនដទេ។រយៈពេល៥ាទីកេយមកឱេយសិសេស
អងគុយចុះហើយនិយយថអនកសបេាយាមួយនឹងលេបេងនេះណស់។

មារៀនទី ៤ៈ ារលាងកំានត
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សហគាសសងគម និងកុារ    សហគាសសងគម និងកុារ

    

 តើនរណគេដេលចូលចិតតលេងលេបេងកំានត? អនកលេងលេបេងណមួយ? ចូរធវើារបាាញផងដេរនូវលេបេង
ដេលលេងលើកុំពេយូទ័រ។តើអនកលេងៅកនលេងណ?

សកមមភាពទី២ សកមមភាពចមរបង                                                                                ៦០  ាទី

អនុញាតឱេយសិសេសគិតាបុគគលរយៈពេលពីរបីាទីអំពីសំណួរមួយចំនួន៖ហេតុអវីានាវានារៈសំាន់ដើមេបី
លេង?ពួកគេាចបងកើតផេនទីគំនិតមួយដូចដេលានបាាញៅកនុងមេរៀនទី១។

ចូរដើរជុំវិញហើយជេើសរីសយកឧាហរណ៍ដ៏លអ។សរសើរសិសេសចំោះលទធផលរបស់ពួកគេ។
សិសេសមួយចំនួនាចធវើបទបាាញនូវារសវេងរកឃើញរបស់ពួកគេហើយពនេយល់នូវអវដីេលពួកគេគិតថវសំាន់
ឬក៏ាចផតល់ាឧាហរណ៍អំពីវ។ឧាហរណ៍បេសិនបើាអនកលេងអុកអនករៀនពីារគិតទុកាមុន។ហើយបេសិនបើ
អនកលេងាល់វិញអនកសងកេតឃើញថអនកតេូវតេាកេុមបើមិនដូចាះទេអនកនឹងាញ់។
ឱេយសិសេសាាប់គាៅវិញៅមកហើយបំពេញបនថេមនូវផេនទីគំនិតរបស់ពួកគេៅពេលពួកគេឮអវី
មួយដេលគិតថានារបេោជន៍ចំោះផេនទីរបស់ពួកគេផងដេរ។
ផេនទីគំនិតាចានលកខណៈដូចាងកេមនេះ៖

វពិតាានារៈសំាន់កនុងារលេងសមេប់អនកាំងអស់គាមិនមេនតេឹមតេកុារទេសិសេានុសិសេសនិងឪពុក
ាាយក៏សំាន់ដេរ។អនកតេូវាររបស់របរមួយចំនួនដើមេបីាប់ផតើមលេងាន។ៅកនុងមេរៀនទី៣យើងានសិកេាអំពី
ារបេងចេការារនិងពេលទំនេរ។
តើាននរណដឹងអំពីភពខុសគារវងារារនិងពលកមមកុារឬទេ?

វិធីដើមេបីោរពាមចេាប់
រៀនគិតឱេយានសមហេតុផល

វិធីកនុងារជមនះភពាញ់

ោយារតេវសបេាយ

ដឹងអំពីសមតថភពនេរងាយរបស់យើងរៀនគិត

រៀនធវើារាមួយគា

រៀនផាស់បតូរ

ដឹងនូវផនេកណដេលអនកពូកេ

ហេតុអវីានាារលេង
ានារៈសំាន់?
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សហគាសសងគម និងកុារ    សហគាសសងគម និងកុារ

         សាារផេសេងៗទៀត ដេលអនកតេូវារ គឺាសាារដេលតេូវលេងាមួយ។ ទីានកីាមួយ បេាប់បេាកេមង
លេងលេបេង ាារខៀន ឧបករណ៍ផេសេងៗ មិតតភកិត។ យើងនឹងធវើាររៀបចំនូវារសេវជេវមួយ ៅកនងុភូមិរបស់យើងសដី
អំពី៖

       តើកនុងារលេងកមេានតបេាជនតេូវចំណយពេលបុ៉ាោន?
       តវីពួកគេចូលចិតតលេងលេបេងអវី?
       តើពួកគេលេងៅកនលេងណ?
       តើពួកគេគិតថារសមេបសមេួលានគេប់គេន់ទេៅកនុងភូមិដើមេបីលេងកមេានត?
       ដើមេបីលើកទឹកចិតតដល់ារលេងតើអនកភូមិចូលចិតតមើលអវៅីកនងុភូមិរបស់ពួកគេ?

ដើមេបីរៀបចំារសេវជេវមួយដ៏លអយើងតេវូតេធវើាមួយគាបងកើតគមេងមួយ។ចូរបេប់សិសេសាំងអស់គាថ
អនកចង់ឱេយពួកគេបងកើតាកេុម ដេលានសាជិក ៦ាក់ ោយកេុមនីមួយៗតេូវានសាជិកាំងពីរភេទ និងសិសេស
ដេលមកពីតំបន់ខុសៗគានេទីកេុង/សហគមន៍។

ហេតុអវីនេះគឺាបញាសំាន់?
ពួកគេនឹងាកសួរអនកភូមិាំងាយាមួយគដើមេបីដឹងអំពីឥរិយបថនិងារប៉ងបេថាដេលានភពសបេាយ
រីករយ។

ចូរសរសេរនូវសេចកតីណេាំៅលើាារខៀន។
      ធវើារសាាសន៍សមេប់កេុមាយុដេលខុសៗគា
      បេងចេកកិចចារៅកនុងកេុមារាររបស់អនកឱេយានចេាស់ាស់
      ៅចុងបញចប់នេមេរៀននេះារាកសួរក៏តេូវានបញចប់

         ាជមេើស បេសិនបើសិសេសមិនយល់នូវអវដីេលអនកធវើ  អនកាចបេើបេស់នូវឯការទី៤ សមេប់សិសេសធវើា
ឧាហរណ៍។ពេមាមួយគាោះផងដេរអនកាចដើរតួកនុងារសមតេងមួយក៏ានោយមនុសេសាាក់ាអនកសួរហើយាាក់
ទៀតគឺាអនកឆលើយ។ បេសិនបើ សិសេសានលកខណៈ សមៅនឹងសកមមភពាំងអស់ោះហើយ អនកាចរំលងចំណុច
នេះានហើយទុកឱេយពួកគធវើារេអនុវតតន៍តេមដងោយពួកគេាប់ាកសួរោយខលួនឯង។

 ៅខណៈពេល កេុមនីមួយៗកំពុងតេាប់ផតើមធវើារគិត អំពីារសេវជេវរបស់ពួកគេ ចូរដើរជុំវិញកេុមាំងមូល
និងពិនិតេយមើលថ តើកេុមនីមួយៗានបេងចេការាររវងសាជិកានលអដេរ ឬទេ។ តើពួកគេគេប់ៗគាយល់អំពីអវី
ដេលតេូវធវើដេរឬទេ?ៅពេលដេលសទើរតេគេប់កេុមាំងអស់ានបញចប់អនកាចឱេយពួកគេអនុវតតន៍នូវសំណួររបស់ពួក
គេ។
បេសិនបើសាាសន៍ានបញចប់អនកាចាកលេបងាមួយ។បេសិនបើអនកចង់អនកាចផាស់បតូរឬក៏យកលំាំាម
សំណួររបស់ពួកគេ បេសិនបើាាំាច់។ បាាប់ពីពួកគេ ានបងកើតនូវកំណេថមីចុងកេយរបស់ពួកគេរួចមកពួកគេ
ាចពេីនវចេញៅកនុងកុំពេយូទ័រ។ បេសិនបើមិនដូចាះទេ ពួកគេតេូវតេសរសេរាឯការហើយថតចមលងដ៏ចេាស់មួយ
ដេលពួកគេាចបេើបេស់ៅកនុងមេរៀនទី៥។

-21-



សហគាសសងគម និងកុារ    សហគាសសងគម និងកុារ

សកមមភាពទី៣ បញចប់ៈ មតិរិះគន់                                                                          ១៥ ាទី

ថងេនេះសិសេសាំងអស់គាតេូវពិនិតេយៅលើដំណើរារសហគេសរបស់ពួកគេ។ពួកគេតេវូារយកគមេងជំនួញ
ហើយពិនិតេយមើលតើារារណមួយដេលតេវូានធវើរួច។

រល់សាជិកកេមុាំងអស់តេវូតេបេប់ៅាន់កេមុនូវអវដីេលានធវើរួចហើយតើវានដំណើរារោយរបៀប
ណ។បេសិនបើាារារមិនាន់ានសមេចៅឡើយសាជិកដទេទៀតគូរតេផតល់នូវគំនិតមួយចំនួនអំពីវិធីដើមេបី
បញចប់នូវកិចចារនេះឱេយានលឿននិងលអាមដេលាចធវើៅាន។

គេូធវើដំណើរៅាន់កេុមាំងអស់ហើយសួរពួកគេតើចំនួនបេក់បុ៉ាោន
ដេលានទទួលពីសហគេសរបស់ពួកគេ។ចូរធវើារសរសើរចំោះកេុមៅ
លើារខិតខំបេឹងបេងរបស់ពួកគេ។

បេសិនបើអនកៅសល់ពេលចូរលេងលេបេងរូបចាាក់។ឱេយសិសេស១០ាក់រីសយកទីាំងៅកនុងថាក់រៀនដេល
ាក់ទងៅនឹងលេបេងខុសៗគា។ចំណេកឯសិសេសដទេទៀតធរង់ាំៅផនេកាាងទៀតនេបនទប់រហូតដល់រូបចាាក់ាំង
អស់សថិតៅាមទីកនលេង។បាាប់ពីោះមកពួកគេធវើទសេសនកិចចៅឯ"ារមនទីរ"ហើយសវេងរកមើលនូវរូបចាាក់
មួយណដេលលេបេងតំណងឱេយ។បេសិនបើពួកគេដឹងពួកគេាចបងកើតនូវរូបបដិាមួយដេលធវើឱេយដូចៅ
នឹងលេបេងដដេល។

សរចកតីណរនាំគរូ 

បេសិនបើភូមិានចំាយឆាយពេកដើមេបីរៀបចំារសេវជេវសមេប់មេរៀនទី៥វាារលអដេលតេូវបេប់សិសេស
ឱេយាកសួរព័ត៌ានអំពីទីាំងបាាប់ពីចេញពីរៀន។ៅកនុងករណីោះសិសេសាាក់ៗាចជេើសរីសយកសាជិកណ
ដេលលអសមរមេយចំនួន៥ាក់ពីកនុងសហគមន៍របស់ពួកគេហើយរៀបចំាកសួរនូវព័ត៌ានមួយចំនួន។ៅកនុងមេរៀន
ទី៥ពួកគេាចចេករំលេកនូវលទធផលហើយធវើទសេសនកិចចសិកេារបស់ពួកគេនឹងតេូវានជំនួសោយសកមមភពផេសេង
ៅវិញ។សមេប់ព័ត៌ានបនថេមាចមើលនូវសេចកតីណេាំគេូៅកនុងមេរៀនទី៥។
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សហគាសសងគម និងកុារ    សហគាសសងគម និងកុារ

 រយៈពេលបងេៀនៈ១មាង៣០ាទី

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
 ាល់តូចមួយដើមេបីទុកសមេប់ោះ
 សិសេសតេូវាំយកៅាមួយនូវារសាាសន៍និងកេាសរបស់ពួកគេដើមេបីទុកសមេប់

 កត់តេចមលើយាំងាយ

 វតថុបំណង 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

 -បេមូលព័ត៌ានោយបេសិទធភពោយពឹងផអេកៅលើារសទង់មតិាមរយៈារសាាស
 -ជំរុញបេាជនដេលមកពីសហគមន៍របស់ពួកគេឱេយបាាញនូវឥរិយបថតេឹមតេូវ
 -ពនេយល់នូវបេានបទនិងោលបំណងរបស់ពួកគេកនុងារសាាសអនកាងកេ      

ចំណងជើងមររៀនទី ៥ៈ កនលរងរបស់ខញុ ំ                                                                                ២០  ាទី
សកមមភាពទី១  សរចកតីផតើមៈ បើកបរសុវតថិភាព 
                                                                         
ថងេនេះសិសេសនឹងបនតារធវើទសេសនកិចចសិកេាៅភូមិមួយដើមេបីធវើារសទង់មតិរបស់ពួកគេ។ណេាំសិសេសឱេយាន
ារបេុងបេយ័តនៅពេលដេលពួកគេកំពុងបើកបរៅលើផលូវ។ពួកគេាចបងកើតាដេគូក៏បុ៉នេតមិនឱេយលើសពីពីរាក់ទេ
បើមិនដូចាះទេពួកគេបេកដាធវើឱេយានារភ័យាាចដល់បេាជនៅកនុងសហគមន៍។

នរណាចបេប់ខញុំានអំពីចេាប់សុវតថិភពាមផលូវថតើកនលេងណដេលយើងតេូវយកចិតតទុកាក់?
គេូក៏នឹងធវើារបើកបរជុំវិញផងដេរដើមេបីពិនិតេយមើលថតើសិសេសានឥរិយបថយាងដូចមតេចៅាមផលូវនិងជួយ
ៅពេលណានារាំាច់។អនកតេូវតេឱេយលេខទូរស័ពទៅសិសេសដូចនេះពួកគេាចាក់ទងមកអនកៅពេលដេលពួក
គេានបញាឬក៏ានសំណួរមួយចំនួន។

មារៀនទី ៥ៈ កនលាងរបស់ខញុំ
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បេសិនបើអនកមិនចេាស់ាស់ចំោះសុវតថិភពៅកនុងតំបន់វគឺាគំនិតលអមូយដេលសនើសុំៅឪពុកាាយឬក៏អនក
គេប់គេង ដើមេបីធវើដំនើរៅាមួយសិសេស។ ារបងកើតលកខណៈាដេគូ វគឺាមធេោាយមួយលអផងដេរ។ ចូរផតល់
ដំបូាោនដល់ពួកគេឱេយធវើារសាាសបេាជនដេលៅាមផលូវហើយមិនតេូវចូលៅកនុងផទះរបស់បេាជនឡើយ។
         ចូរជូនដំណឹងៅពេលវេាចុងកេយដើមេបីតេឡប់មកាាវិញាមួយនឹងសិសេស។ រហូតមកដល់ពេលោះ
សិសេសាចាកសួរមនុសេសានចេើនាមដេលាចធវើៅាន។

សកមមភាពទី២  សកមមភាពចមរបង                                                                                 ៦០  ាទី
សិសេសសេវជេវៅកនុងភូមិឬក៏សហគមន៍។

សកមមភាពទី៣  ចុងបញចប់ៈ មតិរិះគន់                                                                               ១០  ាទី
សិសេសាំងអស់វយតមលេៅលើបទពិោធន៍ៅកនុងកេុមរបស់ពួកគេ។សាជិកាំងអស់តេូវតេចូលរួមោយ
បេើបេស់សំណួរដូចាងកេម{ចូរសរសេរសំណួរាំងអស់នេះៅលើាារខៀន)៖
          តើានធវើារទំាក់ទំនងាមួយបេាជនបុ៉ាោនាក់?
          ចំោះារាកសួររបស់អនកតើបេាជនានបេតិកមមយាងដូច?
          ចំោះារសួរនេះតើអនករៀបចំានលអទេ?
          តើបេាជនយល់សំណួររបស់អនកដេរឬទេ?
          តើអនកានព័ត៌ានាំងអស់ដេលអនកតេូវារដើមេបីយកមកធវើារាយារណ៍សមេប់លទធផលរបស់
អនកឬទេ?
បាាប់ពីោះមកចូរបេមូលរាយារណ៍ដេលានសរសេរាំងអស់និងបេប់សិសេសាំងអស់គាថពួកគេនឹងតេូវ
រយារណ៍ៅាន់មិតតរួមថាក់ៅកនុងមេរៀនលើកកេយ។
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សរចកតីណរនាំគរូ 

          បេសិនបើភូមិដេលតេូវធវើទសេសនកិចចសិកេាៅឆាយ ឬក៏មនហេតុផលផេសេងៗទៀត ហើយអនកគិតាសិសេសមិនគូរៅ 
កេាា អនកាចធវើារជេើសរើស ដើមេបីផាស់បតូរមេរៀននេះាន។

ៅកនុងមេរៀនទី៤សិសេសាំងអស់គាានរៀបចំារសេវជេវរបស់ពួកគេាកិចចារផទះ។ព័ត៌ាននេះតេូវានចេក
រំលេកៅកនុងកេុមសេវជេវរបស់ពួកគេ។បាាប់ពីចេករំលេកនូវបទពិោធន៍របស់ពួកគេចូរបេើបេស់សកមមភពទី៣
ពីមេរៀនសំាន់ៗហើយាប់ផតើមវិភគសាារៈរបស់ពួកគេោយារបេើបេស់មេរៀនទី៦។

ជមេើសមួយទៀតគឺតេូវរៀបចំារសាាសាមួយសិសេសដេលមកពីកេុមដទេទៀត។ធវើដូចនេះយើងនឹងាចសនេសំ
សំចេពេលវេាានចេើនហើយក៏ាចផតល់នូវលទធផលលអផងដេរ។
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សហគាសសងគម និងកុារ    សហគាសសងគម និងកុារ

 រយៈពេលបងេៀនៈ១មាង៣០ាទី
 ារតេៀមលកខណៈ

          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
ាល់តូចមួយដើមេបីទុកសមេប់ោះ
កេាសសមេប់បិទភាប់គាចំនួនមួយឱេយៅាន់កេុមនីមួយៗ
ឯការទី៦សមេប់សិសេសមួយឈុតសមេប់កេុមនីមួយៗ

 វតថុបំណង 
          ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

 -រៀបចំព័ត៌ានរបស់ពួកគេៅកនុងមធេោាយដេលានរចាសមព័នធមួយហើយនិងសវេងរក
នូវសេចកតីសនិនាានាំងាយ
 -ផតល់ាទិភពចំោះលទធផលដេលទទួលានោយផអេកៅលើារពិភកេាវេកញេក
 -ធវើបទបាាញនូវដំបូាោនរបស់ពួកគេៅាន់"បេាន"ឱេយានចេាស់និងោយារសងខេបខលីៗ។

ចំណងជើងមររៀនទី ៦ៈ គួរធវើ និងមិនធវើ                                                                           ៤០ ាទី
សកមមភាពទី១  សរចកតីផតើមៈ បរធាន                                                                                                  

ថងេនេះអនកធវើាបេានសហគមន៍សិសេសាំងអស់គាានចុះសេវជេវហើយអនកគឺាមនុសេសដេលចង់ទទួល
ដំណឹងពីពួកគេ ោយារតេអនកគិតថ ារលេងគឺពិតាសំាន់កនុងារអភិវឌេឍន៍ខលួនឯង ក៏ដូចាសុជីវធម៌ផងដេរ។
ៅពេលដេលមនុសេសានារមមណ៍ធុញថប់ពួកគេក៏ានារមិនពេញចិតតចំោះារារហើយចំោះអនកវិញគឺចង់ឃើញ
មនុសេស សបេាយចិតតរីករយាមួយនឹងខលួនរបស់ពួកគេផាល់។ ដូចនេះអនកតេូវារដំបូាោនពីសិសេានុសិសេសាំងអស់គា។
សិសេសាំងអស់គានឹងបេៀបធៀបលទធផលរបស់ពួកគេៅកនុងកេុមហើយនឹងបងកើតសេចកតីសនិនាានមួយ។
បាាប់ពីនេះពួកគេនឹងសរសេរារសនើសុំមួយចេាប់សមេប់"ោកបេាន"ហើយធវើបទបាាញៅាន់គត់
ក៏ដូចាមិតតរួមថាក់ាំងអស់គា។
ោកបេានចង់ានសិសេសពូកេ១០ាក់ដេលានផតល់ាទិភពៅលើារៈសំាន់
ចូរផតល់ឯការទី៦សមេប់សិសេស

មារៀនទី ៦ៈ គួរធវើ និងមិនគួរធវើ 
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សហគាសសងគម និងកុារ    សហគាសសងគម និងកុារ

ាយុ សបេាយរើក
ាយាមួយនឹង តេូវារសមេប់ ាពខុសគា ាពដូចគា ដំបូនាន ាទិាព

កំណត់
លំាប់
ឧ.០-៤
ឆាំ៤-៨
ឆាំ។ល។

សរសេរចូល
នូវអីវមូយ
ដេលា
កនលេងមនុសេស
ពេញចិតត

របស់ដេលានរួច
ហើយមួយណ
ដេលពួកគេចង់ធវើ
ារផាស់បតូរនិង
របស់ថមីមួយណ
ដេលពួកគេចង់
ធវើឱេយរីកចមេើន

កត់ចំណំ
នូវលកខណៈ
ខុសគារវង
ាយុ និង
ភេទ

តើរបស់អវី
ចេើនាងគេ
ដេលសាជិក
កេុមចូលចិតត
មើល?

បងកើតនូវ
ទមេង់ 
រូបមនត 
ដំបូាោន
ដ៏ាក់ាក់
មួយចំោះ
ោក
បេាន

ោយពឹងផអេក
ៅលើចមលើយ
ដេលផតល់ោយ
បេាជនាក់
ដំបូាោនាម
បេភេទាម
លំាប់នេ
ារ សំាន់

ចូរពនេយល់ខលឹមារនេឯការសមេប់សិសេសោយបេើបេស់ឧាហរណ៍សមេប់បេភេទនីមួយៗ។សិសេសតេូវ
ធវើារារាកេុមដេលានគា៥/៦ាក់កនុងមួយកេុម។អនកាចសមេចានថតើពួកគេចង់បងកើតកេុមោយខលួនឯងឬ
ក៏អនកចង់ធវើវោយខលួនអនកផាល់។ ចំោះកំណេចុងកេយនេារង/ាលវិភគរបស់ពួកគេ ាចតេូវានសរសេរចូល
ៅលើកេាសដេលបិទភាប់គា។

ៅខណៈពេលដេលសិសេសកំពុងតេធវើារារនិងកំពុងតេធវើារពិភកេាគាអំពីលទធផលរបស់ពួកគេវាារលអ
ដើមេបីធវើារតេួតពិនិតេយមើល តើអនកាំងអស់ចូលរួមកនុងារពិភកេាឬទេ។ បេសិនបើមិនដូចាះទេ អនកាចធវើវឱេយាន់
តេានភពរស់រវីកោយធវើារភាប់គានូវារសងខេបរបស់កេុមនិងសួរ៖តើអវីដេលាលទធផលរបស់អនកចំោះសំណួរ
នេះ?

ចូរបេយ័តន៖នេះគឺាពេលវេាលអសមេប់គេូកនុងារបំពេញៅកនុងារងវយតមលេារសិកេារបស់សិសេស
ាាក់ៗ។ាពិសេសយកចិតតទុកាក់ៅលើារគិតសុីជមេារសហារាកបេបកិរិយវិជជាននិងារសមេចចិតត។

       សិសេសាំងអស់គា នឹងតេូវសវេងរកនូវមធេោាយណដេលាក់ាញារមមណ៍ ដើមេបីធវើបទបាាញអំពីលទធផល
របស់ពួកគេ។ៅលើកេាសកិចចារពួកគេតេូវានសនើសុំឱេយគិតអំពីលទធផលោះផងដេរ។បេហេលាអនកាចផតល់ដី
សឱេយពួកគេដើមេបីសរសេរៅលើាារខៀនឬក៏កេាសដេលពួកគេាចសរសេរដើមេបីបាាញនូវដំបូាោនរបស់ពួកគេ។

សកមមភាពទី២  សកមមភាពចមរបង                                                                                   ៤០  ាទី

គេូនឹងអញជើញគេប់កេុមាំងអស់ឱេយមកធវើបទបាាញនូវគំនិតរបស់ពួកគេោយកេុមនីមួយៗានរយៈពេល៥ាទី។
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សហគាសសងគម និងកុារ    សហគាសសងគម និងកុារ

ចំោះមតិរិះគន់ាចតេវូានផតល់ឱេយសិសេសាំងអស់គាោយគេូឬក៏សិសេសដទេទៀត។ចូរចងាំកនុងារបេើបេស់
ាកេយថលអ និងធវើឱេយបេសើរសមេប់អវីដេលាចធវើឱេយបេសើរឡើង។ ាងកេមនេះគឺាអវីៗាចតេូវានធវើារ
វស់សទង់៖

       តើអនកាំងអស់គាានានចូលរួមទេ?
       តើសិសេសនិយយចេញមកឮចេាស់គេប់គេន់ទេ?
       តើពួកគេឈរានតេង់លអហើយគេប់ៗគាាចមើលឃើញពួកគេទេ?
       តើារធវើបទបាាញរបស់ពួកគេាន់តេានភពលអបេសើរឬក៏មិនសូវលអ?

កុំធវើាររិះគន់ាាំងពេកោយារតេពួកគេមិនានពេលវេាគេប់គេន់កនុងាររៀបចំទេ។

សកមមភាពទី៣  ចុងបញចប់ៈ (ជមរើស)                                                                           ១០  ាទី

អនកាចឱេយសិសេសគេប់គាៗនូវតួអកេសរមួយ។ពួកគេតេូវតេធវើាររំឮកអំពីវនិងៅវចេញៅពេលដេលលេបេង
ាប់ផតើម។រល់សិសេសាំងអស់គាទទួលាននូវតួអកេសរខុសៗគា។ចំោះលំាត់គឺតេូវឱេយសិសេសបញចូលគានូវតួអកេសរ
ាំងអស់ឱេយៅាាកេយ។សិសេសដេលានតួអកេសរសាចបងកើតាាកេយមួយដេលានតួអកេសរហនិងគៅាមួយ។
នេះាចតេវូានលេងាចេើនដងដើមេបីបងកើតនូវាកេយខុសៗគា។

សរចកតីណរនាំគរូ 

វាចានបេោជន៍និងសបេាយដេលអញជើញបេាជនមកពីសហគមន៍ឱេយចូលរួមកនុងារធវើបទបាាញរបស់
កុារ។ បេហេលបេានសហគមន៍ ាចានពេលវេាមកចូលរួមផងដេរ។ ចូរពនេយល់ថ នេះគឺាលំាត់មួយដេល
មិនាំាច់តេូវធវើារឆលុះបញចំង នូវគំនិតរបស់បេាជន។ បេសិនាោកបេានាចមកចូលរួមាន ចូររៀបចំ
សិសេសៅកនុងារបាាញសមេប់ពេឹតតិារណ៍នេះ។
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សហគាសសងគម និងកុារ    សហគាសសងគម និងកុារ

 រយៈពេលបងេៀនៈ១មាង៣០ាទី

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
កេាសតូចមួយសមេប់សិសេសគេប់គាាសនលឹកឆាតនិងបេអប់(កេាស)គឺតេូវានបេើបេស់

ាបេអប់ឆាត

 វតថុបំណង 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

 -បេប់ោលារណ៍និងហេតុផលនេារោះឆាត
 -វយតមលេៅលើារបេឹងបេងរបស់ពួកគេនិងអនកដទេពេមាមួយសញាលអនិងារធវើឱេយាន់តេបេសើរឡើង
 -អងកេតៅលើពេឹតតិារណ៍ដេលាចកើតានឡើងានោយពឹងផអេកៅលើពេលទំនេរនិងលុយដេលរកាន   

 ចំណងជើងមររៀនទី ៧ៈ ការសមរចចិតត                                                                              ៤០  ាទី
 សកមមភាពទី១  សរចកតីផតើម                                                                                   

ថងេនេះយើងាប់ផតើមសរសេរារវយតមលេសកមមភពរបស់ពួកគេផាល់ោយពឹងផអេកៅលើគមេងជំនួញ។
ចូរគិតនិងបេងចេកវាពីរកេុមគឺលអនិងារធវើឱេយាន់តេបេសើរឡើង។បាាប់ពីោះមកសាជិកាំងអស់របស់កេុម
ធវើដំណើរៅសហគេសរបស់ពួកគេនិងជមេបនូវអវីគេប់យាងដេលពួកគេានសរសេរ។គេប់ៗគាាាប់នូវារបាាញ
ាំងអស់ោះ។ ៅពេលដេលសាជិកាំងអស់ ានវយតមលេៅលើារបាាញរបស់ពួកគេរួច វគឺាពេលដេល
តេូវផតលម់តិោបល់និងោតសរសើរ។
ៅពេលដេលអនកានពិភកេាាមួយនឹងមនុសេសដទេវពិតាសំាន់ណស់ដើមេបីផដល់នូវបរិយាសវិជជាន។
ានចេាប់សំាន់មួយចំនួនសមេប់ោះសេយបញាាំងអស់ោះ។

សរសេរនូវវិន័យសំាន់ៗដេលានគូសបាាត់ពីកេម ៅលើាារខៀន
      ជេើសរីសអនកដឹកាំមួយដេលាចបញេឈប់ារពិភកេាដ៏វេងឬក៏ធវើារសមេចចិតតដេលអនកគេប់គាតេូវតេ
ធវើាម។អនកដឹកាំនេះតេូវពិនិតេយមើលពេលវេានិងតេូវបេកដបេាថរល់សាជិកាំងអស់ានឱាស
កនុងារនិយយ។

មារៀនទី ៧ៈ ារសមាចចិតត 
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សកមមភាពទី២  ថងរសមរចចិតត                                                                         ៤០ ាទី
កេុមនីមួយៗានសៀវៅកត់តេលុយមួយកេាលហើយពួកយើងក៏ដឹងផងដេរនូវចំនួនលុយដេលរកាន។នេះនឹ
ងាាយាថវិារបស់យើងសមេប់បងកើតពេតឹតាិរណ៍របស់សហគមន៍ាពេលាងមុខនេះ។ោយពឹងផអេកៅលើចំនួន
បេក់បុ៉ាោនដេលយើងានយើងតេូវតេធវើារសមេចចិតតថអវដីេលាចកើតាន។នេះក៏ពឹងផអេកៅលើោលៅរបស់
កេមុផងដេរានជមេើសចំនួនបី។

ចំណូលសរុបគឺតេូវានសរសេរៅលើាារខៀន។សនើសំុឱេយសាជិកាាក់ៗនេកេុមនីមួយៗធវើវ។ៅចោាះពេល
ោះផងដេរសរសេរនូវជមេើសាំងបីាងកេម។
មិនានលុយចេើន រៀបចំនូវពេឹតតិារណ៍សមេប់កេុមតូចមួយ

រៀបចំនូវពេឹតតិារណ៍ណមួយដេលមិនចំណយលុយចេើនសមេប់កេុមធំមួយ
ានលុយចេើន រៀបចំនូវពេឹតតិារណ៍សមេប់កេុមធំមួយ

តេូវានភពគួរសមកនុងារបេើបេស់ភានិងាកបេបកិរិយរបស់អនក
      កុំាត់សំដីអនកដេលកំពុងនិយយ

             សវេងរកនូវតុលេយភពរវងារផតល់មតិោបល់និងារោតសរសើរ

ពួកយើងានបងកើតសហគេសនេះាកេុម ឥឡូវនេះយើងវយតមលេាកេុម។ ចូរបេប់សាជិកដទេទៀតរបស់កេុមអំពី
អវីដេលពួកគេធវើានលអ(សរសើរ) និងអវីដេលពួកគេាចធវើឱេយរីកចមេើន(មតិោបល់)។ អនក ានរយៈពេល១០ាទី
កនុងារធវើារាកេុមដូចនេះាដំបូងចូរជេើសរីសអនកដឹកាំាាក់ដេលាំផទៀងមាងនិងធវើបេកដបេាផងដេរថគេប់
ៗគាធវើាមចេាប់សំាន់ាំងអស់ោះ។
ចូរដើរជុំវិញនិងពិនិតេយមើលថតើសាជិកាំងអស់ចូលរួមពិភកេាានលអឬក៏អត់។ចូរចងាំ៖ថនេះា
ឱាសកនុងារតេួតពិនិតេយារងវយតមលេរបស់សិសេសាាក់ៗៅលើបេានបទារសហារារទំាក់ទំនង
ារយល់ចិតតនិងារជឿាក់ៅលើខលួនឯង។
           

 សនើសំុមតិរិះគន់។ ឧាហរណ៍៖ តើអនកាចនិយយអវដីេលានៅកនងុចិតតរបស់អនកានដេរឬទេ? តើអនកទទួល
ាននូវមតិោបល់ ាារសរសើរមួយចំនួនដេរឬទេ? ហេតុអវាីន ាយើងគួរតេសរសើរហើយមិនផតល់ាមតិ
ោបល់? តើអនកាំងអស់គាទទួលានឱាសកនុងារនិយយដេរឬទេ? ៅចុងបញចប់ គេូោតសរសើរសិសេសចំោះ
ារាររបស់ពួកគេោះបីាកេមុាំងអស់រកមិនាននូវបេក់កមេចេើនក៏ោយហើយពួកគេៅតេានគមេងលអៗ
ោយបេងចេករវងារារនិងារធវើារាមួយគា។(ជមេើស)លេងលេបេង"នរណាអនកដឹកាំ?"សនើសុំអនកសម័គេចិត្
តាាក់ឱេយាកចេញពីបនទប់។ ចំណេកកេុមដេលៅសល់គឺតេូវាំគាឈរារងវង់ ហើយជេើសរីសនរណាាក់ឱេយធវើា
អនកដឹកាំ។អនកដឹកាំតេូវធវើចលាផាស់បតូរយឺតៗដេលសាជិកដទេទៀតតេូវធវើាមសកមមភពាំងអស់ោះ។
           

 ឱេយអនកសម័គេចិតតចូលមកកនុងបនទប់វិញ ៅពេលដេលអនកដទេទៀត កំពុងតេធវើតេប់ាមអនកដឹកាំ និងាំគាឈរ
ារងវង់។អនកសម័គេចិតតានឱាស៣ដងដើមេបីបេប់ថនរណាអនកដឹកាំ។វពិតាសំាន់ណស់តេវូរំលឹកដល់កេមុ
មិនឱេយកេឡេកមើលអនកដឹកាំាច់ាតោយារសកមមភពនេះាចបាាញនូវអតតសញាណរបស់គត់។

-33-



សហគាសសងគម និងកុារ    សហគាសសងគម និងកុារ

សួរសំណួរ៖តើកេុមមួយណដេលយើងាចអញជើញ?
ឧាហរណ៍៖វ័យចំណស់កមេងតូចៗគេួាររបស់យើងាារៀនអនកភូមិាំងមូល...

វាសេ័យៅលើសិសេសាំងអស់គាសមេចចិតតនូវអវីដេលពួកគេចង់ធវើាមួយនឹងលុយរបស់ពួកគេ។រល់ារ
សមេចចិតតនីមួយៗគឺចេញមកពីពួកគេ។តេឹមតេល័កខខ័ណឌមួយបុ៉ោោះទេដេលានោយគេន់តេសមេប់ពេឹតតិារណ៍
មិនមេនសមេប់តេពួកគេទេ ក៏បុ៉នេត ាផនេកមួយរបស់សហគមន៍ផងដេរ។ អនកាចសមេចចិតតដើមេបីបេើបេស់ារ
សទង់មើលដេលានមកពីមេរៀនទី៥ ៅកនុងមូ៉ឌុល នេះ។ តើរបស់មួយណដេលអនកភូមិាននឹក ឃើញ ហើយតើពួក
យើងាចធវើារបេើបេស់  នូវគំនិតរបស់ពួកគេដើមេបីរៀបចំនូវអីវមួយោយរបៀបណ។ ចូរទុក ពេលឲេសសិសេសពីរ ឬបី
ាទីដើមេបីគិតអំពីជមេើសសមេប់ពេឹតតិារណ៍មួយ។
បេសិនបើអនកគិតឬក៏សវេងរកឃើញថសិសេសាំងអស់តេូវារគំនិតមួយចំនួនដើមេបីយល់នូវារារអនកាចបេើ
បេស់បញជីសកមមភពាំងាយៅកនុងសេចកតីណេាំគេ។ូ
ៅពេលដេលជមេើសាំងអស់តេវូានសរសេរគេាូចជួយជំរុញារតេះិរិះរកគំនិតថមរីបស់ពួកគេោយធវើារ
ាក់ពណ៌ចំណំៅលើាកេយមួយចំនួនាងកេមៅលើាារខៀន។

(កេុមដេលតេូវានជេើសរីស)តនតេីលេបេងកីារំាារារកំានតជួយ
  សិសេសាំងអស់បងកើតាកេុមដេលានគា៣ាក់និងាប់ផតើមរិះរកនូវគំនិតមួយចំនួន អំពីពេឹតតិារណ៍មួយដេលាច
កើតាន។ពួកគេមិនតេូវគិតអំពីាររៀបចំថតើវនឹងតេូវចំណយោយរបៀបណទេ។គេន់តេបេប់ពួកគេថយើង
តេូវារតេគំនិតមួយចំនួនតេបុ៉ោោះ។ រល់ជមេើសាំងអស់គឺតេូវានសរសេរៅលើកេាសមួយ ក៏បុ៉នេតរយៈពេល
៥ាទីកេយ អនកបេប់មនុសេសាាក់ដេលមកពីកេុមនីមួយៗឱេយបតូរៅាន់កេុមដទេទៀត និងៅតេបនតធវើារនឹករកនូវ
គំនិតមួយចំនួនដដេល។ ឥឡូវ កេុមាំងអស់តេូវានបញចូលគា ហើយារគិតក៏ាន់តេានភពរស់រវីក។ ារពិតពួក
គេគូរពិនិតេយាមុនសិនថតើគំនិតរបស់ពួកគេមិនាន់តេូវានសរសេរោយកេុមដទេ។ៅទីបំផុតយើងនឹងានបញជី
មួយដេលានជមេើសាចេើន។

ចូរាប់ផតើមារពិភកេាាកេមុដេលសតអំីពីជមេើសណមួយដេលមិនាចៅរួច។ចូរគិតអំពី៖
  តើវាចៅរួចទេដើមេបីរៀបចំកនុងរយៈពេលតេឹមតេពីរសាាហ៍?
  តើយើងានលុយគេប់គេន់ទេដើមេបីចំណយៅលើអវីដេលយើងតេូវារ?ៅពេលដេលសិសេសនិងគេូ
 

     យល់ពេមសកមមភពដេលៅសល់គួរតេាចធវើានហើយវក៏ាពេលដេលតេូវោះឆាតផងដេរ។ោយ
ារតេបុគគលាាក់ៗ ានគនំតិផាលខ់លនួរបសគ់េចោំះបេានបទាចេើនារឿយៗវមិនាចយលព់េមានទេៅលើអវី
ដេលខុសគា។ដូចនេះមនុសេសាំងអស់គាានបេព័នឋោះឆាត។ានចេាប់សំាន់ៗចំនួន៣សមេប់ារោះឆាត។

       វាចគោនឈោះ
       គេប់ៗគាធវើារជេើសរីសសមេប់ខលួនឯង
       ារសមេចចិតតចុងកេយតេូវតេជេើសរីសោយោងៅាមមតិភគចេើននេអនកោះឆាត
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សកមមភាពទី៣  ការោះឆនោត                                                                            ១០ ាទី

ចូរឱេយសិសេសាំងអស់គានូវសនលឹកឆាតមួយសនលឹកាាក់និងឱេយពួកគេសរសេរនូវចំណុចសំាន់ចំនួន៣ដេលពួក
គេចង់ធវើបំផុត។ ចូរចងាំថ នេះាារជេើសរីសសមេប់ខលួនរបស់អនក! មធេោាយដេលលអបំផុត គឺតេូវរកេាារ
សំាត់។

កេយមកសិសេសបេុសនិងសេីពីរៗាក់តេូវានជេើសរីសឱេយរប់សនលឹកឆាត។
បេព័នឋនេាររប់សនលឹកឆាត៖រល់សនលឹកឆាតានលេខ១គឺទទួលាន៣ពិនទុចំណេកឯលេខ២គឺទទួល
ាន២ពិនទុនិងលេខ៣គឺទទួលាន១ពិនទុ។(ចូរមើលនូវសេចកតីណេាំគេូ)បាាប់ពីសនលឹកឆាតាំងអស់តេូវានរប់។
គណៈកមមារោះឆាតធវើារបេាសនូវលទធផលកំពូលចំនួន១០។

អនកនឹងពិភកេាអំពីលទធផលាមួយនឹងោកាយយកាាពីពេះគត់គឺាបុគគលដេលតេវូសមេចចិតតៅ
លើមាងនេសកមមភពាងកេាាាំងអស់។ៅមេរៀបបាាប់ អនកនឹងឱេយសិសេសដឹងថ តើវតេូវានយល់ពេមឬ
អត់។ពេលៅសល់លេងលេបេង"នរណាអនកដឹកាំ"មតងទៀត។
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សរចកតីណរនាំគរូ 

សកមមភពដេលាចធវើានៅកនុងពេឹតតិារណ៍គឺ៖
 ថងេកីាសិសេសាចធរៀបចំលេបេងខុសៗគាដើមេបីលេងៅកនុងបរិវេណាា។លេបេងនេះគឺសមសេប

ៅនឹងកុារនិងមនុសេសពេញវ័យ។
 ារទទួលានាាររួមគាធវើារទិញឬក៏បងកើតកេុមតូចឬធំដើមេបីទទួលានាារាមួយគាាមធេោាយ

លអមួយដើមេបីជួបជុំមនុសេសដទេនិងានពេលវេាលអមួយផងដេរ។
 ារជួយគា
ានមធេោាយាចេើនដេលសិសេសាចជួយអនកដទេាន។ឧាហរណ៍៖សំាតផទះផលូវទិញ
ថាំាបផទះដេលាស់ៗ។ារសមេបសមេួលដ៏លអមួយគឺតេូវារ។
 តនតេីពេលយប់ារាអូខេមួយឈុតាចតេូវានជួលហើយមនុសេសាាាំងអស់គាគឺតេូវានអញជើញឱេយមកធវើ

ារសំដេងៅាាចនេះផងដេរ។វេទិាកេាសផេសពវផេាយឬក៏ារសំដេងរបស់សិសេសផាល់ក៏ាចតេូវាន
រៀបចំផងដេរ។

 ារទិញសំមារៈសមេប់ទីាាលេងកំានត រៀបចំាក់នូវសាារៈមួយចំនួនសមេប់កុារដើមេបីលេងឬក៏បងកើតា
កនលេងសមេប់បញចូលទីចំនួនមួយដើមេបីទុកលេងាល់ាត់។នេះាចទទួលានតមលេថលេបុ៉នតេវនឹងាាយាារ
បរិាចគដេលជួយទេទេង់ចំោះសហគមន៍ផងដេរ។

 ារធវើដំណើរបេសិនបើាអនកានលុយគេប់គេន់ឬក៏ានទីកនលេងណមួយដេលៅជិតដូចនេះអនកាច
រៀបចំដំណើរកំានតមួយៅាន់ោងោានទីាាលេងកំានតកនលេងហេលទឹក...។

 ជួលអនកសំដេងមាក់ ក៏ាចធវើៅានផងដេរដើមេបីជួលនរណាាក់ឱេយមកសំដេង។នេះាចាារសមដេង
ាររំតនតេីោាននិានរឿងឬក៏ពេតឹតាិរណ៍ផេសេងៗដេលសមសេបៅនឹងកេមុោលៅ។ាារ
ពិតនេះាចានលកខណៈាយសេួលកនុងាររៀបចំសមេប់សិសេស។ចូរពិនិតេយមើលថតើានមនុសេសដេល
អនកាចាក់ទងៅកនុងសហគមន៍ដេរឬទេ។

 ោងាងដេលបេកបោយារចនេបេឌិត មិនតេឹមតេកុារទេក៏បុ៉នតេមនុសេសដេលានវ័យាស់ាងផងដេរក៏
ចូលចិតតារផត់ពណ៌រូបភពធវើឆាំងដីឬក៏ារារដេលបេកបោយារចនេបេឌិតផេសេងៗទៀត។សិសេសរបស់
អនកាចផតល់សាារៈនិងគិតអំពីកិចចារសមេប់ោងាង។បេព័នឋនេាររប់សនលឹកឆាតគឺានារសមុគាោញ
បនតិចផងដេរក៏បុ៉នតេបេហេលាអនកតេូវារជមេើសដទេទៀតបេសិនបើសកមមភពមិនតេូវានរៀចំោយារ
តេហេតុផលណមួយ។
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 រយៈពេលបងេៀនៈ១មាង៣០ាទី

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
កេាសនិងបិ៊ច
ខោដេនិងកេាសរាមសមេប់ធវើាប័ណណបេាសនិងកេាសផេសពវផេាយ
ថតចមលងកេាសកិចចារ៨.១សមេប់កេុមនីមួយៗ
ថតចមលងកេាសកិចចារ៨.២តេមតង

 វតថុបំណង 
          ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

 -ទំាក់ទំនងានោយបេសិទធភពនូវារយល់ដឹងពីារារនិងោលបំណង
 -ធវើារាមួយគាពេមាំងសាជិកកេុមរបស់ពួកគេដើមេបីបងកើតនូវបញជីារារមួយនិងារ
ទទួលខុសតេូវាំងាយ
 -ាាន់បេាណពេលវេាថពេលណដេលារាររបស់ពួកគេតេូវានបញចប់និងធវើារឆោះៅមុខ
បេកបោយបេសិទធភព
 -ាននិងយល់នូវផេនាររៀបចំាមូលាាននិងារៈសំាន់នេារធវើារាមួយគា។

ចំណងជើងមររៀនទី ៨ៈ   ការងារ និង ឧបករណ៍                                                                    ១៥  ាទី
សកមមភាពទី១  សរចកតីផតើម                                                                                                    
បេប់សិសេសអំពីារសមេចចុងកេយដេលទទួលានពីោកាយក។
ចូរបងកើតនូវរចាសមព័នឋ
តើអនកគេប់ៗគាានាំលេបេងគេបិទភនេកហើយតេូវដើរជុំវិញរងវង់មូលឬទេ?
          លេបេងនេះគឺនិយយអំពីារជឿទុកចិតត។យើងតេូវតេជឿាក់គាៅវិញៅមកដើមេបីភពបេកដបេានិងារមមណ៍
ជឿទុកចិតត។នេះគឺាអវីដេលយើងតេូវរៀនៅកនុងមេរៀន។យើងនឹងរៀបចំនូវពេឹតតិារណ៍មួយាមួយកេុមាំងមូល។
គោននរណាាក់ាចធវើវោយាាក់ឯងានទេ។ នេះ គឺាមូលហេតុដេលយើងតេូវជឿាក់គាៅវិញៅមកថគេប់ៗ
គានឹងធវើកិចចាររបស់ខលួន។

មារៀនទី ៨ៈ ារារ  និងឧបករណ៍ 
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ដើមេបីរៀបចំឱេយានលអយើងតេូវបេងចេការារាំងាយានកេុមខុសៗគាចំនួន៤៖
ផេសពវផេាយ៖ធវើារផេសពវផេាយពេតឹតាិរណ៍ៅកនងុសហគមន៍ាសេតបេព័នធផេាយផេសេងៗទៀត
រៀបចំ៖រៀបចំសាារៈាំាច់ាំងាយនិងជួបាមួយនឹងមនុសេសដេលាប់ាក់ទង
ដឹកាំ៖គិតអំពីកមមវិធីដេលានៅថងេោះនិងបេងចេកទំនួលខុសតេូវរវងមនុសេសាំងអស់គា
តេតួពិនិតេយ៖បងកើតនូវបេព័នឋមួយដើមេបីពិនិតេយមើលថតើគេប់ៗគាយល់អំពីកិចចាររបស់ពួកគេ
និងានធវើវឬក៏អត់

ចូរគូរនូវផេនារៅទំព័របាាប់ៅលើាារខៀន

 អនកតេូវារយាងោចណស់ មនុសេស ៦ាក់ ៅគេប់កេុមាំងអស់ លើកលេងតេកេុមតេួតពិនិតេយ។ ោះាកេុម
ដេលគេូនឹងធវើារដឹកាំ។ ោយពឹងផអេកៅលើចំណប់ារមមណ៍និងជំាញរបស់អនក ដូចនេះអនកាចសមេចចិតតថ
កេុមមួយណដេលអនកចង់ចូលរួម។
សិសេសាចធវើារសមេចចិតតថកេុមណមួយដេលពួកគេចង់ចូលរួមហើយសរសេរឈោះរបស់ពួកគេៅជុំវិញរងវង់
មូលាំងាយ។
កេុមាំងអស់តេូវធវើារាមួយគាឱេយដូចពេលដេលយើងានធវើៅកនុងមេរៀនទី១និងទី២។យើងតេូវតេានគមេង
និងរៀបចំនូវពេឹតតិារណ៍របស់យើង។វានដំណើរារានលុះតេតេយើងធវើារាមួយគា។អនកក៏ាចបេើបេស់សនលកឹ
កិចចារ៨.១ដើមេបីរៀបាគមេងសមេប់សកមមភពរបស់អនក។

ផេសពវផេាយ
៦

តេួតពិនិតេយ
៨+គេូ

រៀបចំ
៦

ដឹកាំ
៦

ពេឹតតិាណ៍
សហគមន៍

សកមមភាពទី ២ៈ ការងារ និងឧបករណ៍សមរាប់ធវើការងារ                                                 ៦៥  ាទី

 ចូរផតល់ឱេយសិសេសនូវឯការ ៨.១ សមេប់សិសេស និងតេៀមទុកនូវឯការ ៨.២សមេប់សិសេស។ សិសេសបងកើតកេមុ
និងយកកេាសកិចចារ៨.១។ពួកគេនឹងមកហើយសួររកកេាសកិចចារ៨.២ដេលាសេចកតពីណ៌ាអំពីារារ។

ៅចុងបញចប់នេមេរៀននេះពួកគេតេវូានបញជមួីយសមេប់បុគគលាាក់ៗដើមេបីធវើកិចចារ។គេនឹូងធវើារតេតួ
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សហគាសសងគម និងកុារ    សហគាសសងគម និងកុារ

សកមមភាពទី៣  ការជឿជាក់ទៅលើករុមធំ  ១០  ាទី

គេប់ៗគាកំពុងតេធវើារាមួយគាសតអំីពីពេតឹតាិរណ៍នេះ។ខញុគិំតថយើងានធវើនូវារារដ៏លអមួយ។ឥឡូវនេះ
វាសេយ័ៅលើយើង កនងុារធវើបញានេះឱេយទទួលានោគជ័យ។ កំុភលេចសនើសំុជំនួយ បេសិនបើអនកតេវូារវហើយ
ចំណេកឯអនកដទេទៀតដេលមក ពីកេមុរបស់អនក ាចជួយធវើកិចចាររបស់អនក។ យើងក៏តេវូជឿាក់គាៅវិញៅមកផង
ដេរៅលើារធវើកិចចារនេះ។ៅសាាហ៍កេយគេប់ៗគាតេវូតេបញចប់ារាររបស់ខលនួ។

            ចូរបេមូលផតុកំេមុារងវង់ធំមួយ។ សនើសំុអនកសមគ័េចិតតាាក់ ាក់វ៉េនា ងងឹត ហើយដើរជំុវិញរងវង់។ ៅពេល
ដេលពួកគេដើរដល់ាាងទៀតអនកដេលៅជិតគេាប់បងវលិគេឱេយបេរៅទិសផេសេង ហើយារារគេមិនឱេយប៉ះទងគចិឬក៏
ដួល។នេះគឺាារជឿាក់និងារជួយគាៅវិញៅមក។

សរចកតីណរនាំគរូ 
  វានារៈសំាន់ណស់ដើមេបីដឹងពីចំនួនមនុសេសបុ៉ាោនាក់ដេលនឹងមកចូលរួមៅកនងុពេតឹតាិរណ៍

របស់អនក។អនកតេូវានាារសាារៈនិងទីកនលេងគេប់គេន់សមេប់អនកចូលរួម។បេសិនបើអនកមិន
ចេាស់អំពីចំណុចនេះអនកក៏ាចបងកើតនូវារអញជើញផាល់ខលួនអនកក៏ានដេរ។នេះាចាកិចចារ

សមេប់កេុមផេសពវផេាយរបស់អនក។

បេសិនបើពេតឹតាិរណ៍ធវើឡើងៅកនងុបរិវេណសហគមន៍អនកបេហេលាតេូវផតល់ព័ត៌ានដល់ោក
បេានសហគមន៍ឬក៏បូ៉លីសអំពីពេឹតតិារណ៍ោះ។បេហេលាពួកគេាចជួយអនកាមួយនឹងវិាន
ារណ៍សុវតថិភពមួយចំនួន។

លេបេងដេលបាាញអំពីារជឿាក់លអមួយផេសេងទៀតគឺ"លេបេងាាក់"។មនុសេសាាក់ឈរបេរខនងរបស់គេ
ៅាន់មនុសេសយាងោចណស់៤ាក់។ៅពេលភាមៗោះផងដេរមនុសេសទំាក់ខលួនមកកេយ។
ចំណេកអនកដទេទៀតឈរៅកេយគេាអនកាប់គេៅពេលដេលគេកំពុងដួល។លេបេងនេះាច
លេងាកេុមដេលានសិសេស៥ាក់ហើយអនកដេលធវើដួលាចផាស់បតរូគាានគេប់ពេល។មធេោាយ
នេះគឺពួកគេាចានបទពិោធន៍ៅលើអតថន័យនេារជឿាក់លើនរណាាក់។

ពិនិតេយអំពីបញានេះ ោយដើរជំុវិញ ក៏បុ៉នេត អនកក៏ាចាត់ឱេយកេមុតេតួ ពិនិតេយាអនកកត់នូវឈោះរបស់សិសេសាំងាយ
និងកិចចាររបស់ពួកគេក៏ានដេរ។នេះគឺតេវូធវើារពនេយល់ៅកនងុសេចកតពីណ៌ាារារដេលានៅកនងុសនលកឹ
កិចចារ៨.២។

(!)នេះគឺាពេលវេាលអផងដេរកនងុារបំពេញៅកនងុកេាសវយតមលេសិសេសាាក់ៗ។
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   សហគាសសងគម និងកុារ

ចំណងជើងមររៀនទី ៩ៈ ការកំណត ់                                                                                   ១០ ាទី
សកមមភាពទី១  សរចកតីផតើម
                                                                                   
ៅពេលដេលសិសេសាំងអស់គាចូលៅកនុងថាក់ចេកប័ណណមួយសនលឹកបិ៊ចមួយដើមនិងាសេតចំរៀងចំនួនមួយដុំ។
សនើពួកគេឱេយសរសេរចូល ោយមិនឱេយលើសពីបីាកេយ អំពីារគេប់គេងារមមណ៍របស់ពួកគេៅពេលភាមៗោះ។
ចំោះប័ណណដេលានសរសេររួចគឺតេូវបិទៅលើាវ/ផនេកាងលើាមួយនឹងាសេតចំរៀង។

សិសេសាំងអស់គាាចដើរជុំវិញបនទប់រៀនោយកេឡេកមើលទឹកមុខគាៅវិញៅមកនិងាកសួរនូវារមមណ៍
របស់ពួកគេៅវិញៅមកផងដេរ។បាាប់ពីពួកគេសវេងរកឃើញនិងទទួលាននូវារបញាក់ចេាស់ាស់រួចហើយចូរ
ឱេយពួកគេបងកើតាកេុមសមេប់អនកដេលានារមមណ៍ដូចគា។

 រយៈពេលបងេៀនៈ១មាង៣០ាទី
 ារតេៀមលកខណៈ

          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
កេាសសមួយចំនួន
ាសេតចំរៀង

 វតថុបំណង 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

 -បេប់ពីារមមណ៍របស់ពួកគេៅពេលោះនិងគិតអំពីហេតុផលសមេប់ារមមណ៍ោះផងដេរ
 -រយារណ៍ៅាន់កេុមអំពីារខិតខំបេឹងបេងរបស់ពួកគេផាល់
 -បាាញពីទំនួលខុសតេូវរបស់ពួកគេៅកនុងពេឹតតិារណ៍ដេលនឹងកើតឡើង។

មារៀនទី ៩ៈ ារកំណត់ 
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សហគាសសងគម និងកុារ    សហគាសសងគម និងកុារ

សកមមភាពទី២  ការកំណត់                                                                                        ៧០  ាទី

សិសេសាំងអស់បេមូលផតុំគាាមកេុមរបស់ពួកគេ។កេុមនីមួយៗតេួតពិនិតេយមើលនូវរល់កិចចាររបស់ពួកគេដើមេបី
ឱេយបេកដថអវីគេប់យាងតេូវានធវើរួច។

គេូដើរជុំវិញកេុមធំដើមេបីតេួតពិនិតេយមើលថតើពួកគេានតេួតពិនិតេយមើលនូវរល់កិចចារាំងអស់ដេរឬទេនិង
ានសល់បញាណមួយចំោះចំណុចនេះ។
កេមុាំងអស់ានរយៈពេលខលីដើមេបីរយារណ៍ៅាន់សាជិកៅកនងុកេមុ។ពួកគេនឹងានរយៈពេលពីរឬបី
ាទីដើមេបីឈរាកេុមៅមុខមិតតរួមថាក់និងបេប់នូវកិចចារដេលតេូវានធវើរួចនិងកិចចារដេលមិនាន់ធវើរួច។បាាប់
មកវគឺាពេលធវើារតេួតពិនិតេយចុងកេយ។ គេូធវើារារនេះាមួយនឹងសិសេសាំងអស់គា។ ៅពេលដេលសិសេស
ផតល់ចមលើយចូរាកសួរពួកគេឱេយពនេយល់ានចេាស់នូវសំណួរមតងមួយៗ។
ឧាហរណ៍៖តើសាារៈណមួយដេលអនកាន?ឬតើអនកាក់ផាំងរូបភពធំៗៅកនលេងណ?
អនករៀបចំ

         តើអនកានគេឿងបរិាារាំងអស់ទេ?
         តើកនលេងណដេលយើងនឹងរកេាទុកគេឿងបរិាារាំងអស់ោះ?(ៅជិតកនលេងពេឹតតិារណ៍ពិត
បេកដ)
         តើចំនួនលុយបុ៉ាោនដេលអនកតេូវចំណយាសរុបហើយតើអនកានរយារណ៍ៅានក់េុមតេួត
ពិនិតេយដេរឬទេ?

អនកផេសពវផេាយ
         តើផាំងរូបភពាំងអស់ោះតេូវានបិទផេាយហើយឬៅ?
         តើបេាជនាំងអស់ដេលមកពកីេុមោលៅដឹងពីពេលវេាទីកនលេងនិងពេឹតតិារណ៍នេះតេូវាន
បេរពធឡើងដើមេបីនរណទេ?
         តើពួកគេដឹងឬៅថពួកគេតេូវយកអវីមកាមួយ?

      

អនកដឹកាំ
      តើអនកានារងពេលវេាសមេប់កមមវិធីរបស់ពួកយើងដេរឬទេ?តើយើងាប់ផតើមៅពេលណ
និងនឹងបញចប់ៅពេលណ?
      តើអនកានរៀបចំនូវអវីដេលតេូវនិយយៅាន់ាារណជនហើយឬៅ?
      តើអនកានានគិតអំពីអវីមិនលអដេលាចកើតឡើងដេរឬទេហើយោះសេយវោយវិធីណ?

អនកតេួតពិនិតេយ
តើចំនួនលុយបុ៉ាោនដេលតេូវានចំណយោយកេុមាំងអស់?
តើលុយបុ៉ាោនដេលៅសល់?(មើលសេចកតីណេាំគេូ)
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យើងនឹងអនុវតតនូវពេឹតតិារណ៍ោះ។នេះាចៅានថាារាត់សមសំលៀកបំាក់។បេសិនបើាចចូរ
ធវើារអនុវតតន៍ៅកនលេងបេរពធពេឹតតិារណ៍ោះតេមដង  ពេមាំងាមួយនឹងសាារៈាំងអស់ដេល ាំាច់ផងដេរ។
សិសេសាំងអស់គាតេូវ៖

       អនុវតតនូវអវីដេលតេូវនិយយចំោះតួាទីរបស់ពួកគេ
(ឧាហរណ៍៖និយយៅាន់ាារណៈជនោយពនេយល់អំពីលេបេងលេងៅាន់កុារ)។ពួក

គេាចអនុវតតបេបនេះាដេគូ។បេសិនបើនរណាាក់កំពុងពនេយល់ឬក៏ពិភកេាគាអនកដទេាច
សួរពួកគេនូវសំណួរមួយចំនួនោយធវើពុតាមិនដឹងចមលើយ។

        ដឹងនូវពេលវេាដេលពេឹតិតារណ៍នឹងកើតឡើងដូចនេះពួកគេាំងអស់គាាចជួយគាកនុងារតេៀម
សាារៈដេលតេវូារមួយចំនួនសមេប់រៀបចំកនងុពេតឹតាិរណ៍ោះ។ោយពឹងផអេកៅលើទំហំនេពេឹតតិារណ៍
ដូចនេះអនកចង់ឱេយពួកគេានវតតានៅកនលេងបេរពធពិធីយាងោចណស់រយៈពេលមួយមាងមុនពេល
ពិធីាប់ផតើម។
       ាំងអស់គាតេូវដឹងអំពីារងពេលវេាសមេប់ពេឹតតិារណ៍ាំងមូលកិចចារអវីដេលតេូវធវើៅពេលាន
បញាអវីមួយកើតឡើងហើយមិនាចោះសេយាន។
       តេូវានភពសបេាយរីករយចូលរួមនិងតេូវានភពសកមម។

គេូតេូវតេានភពចេាស់ាស់ថរល់សាារៈាំងអស់ដេលតេូវារសមេប់ពេឹតតិារណ៍គឺតេូវានរៀបចំរួចរល់
ទីាំងបេរពធពិធីកំណត់កនលេងចេាស់ាស់ និងបញាក់សិសេសពីចំណុចសំាន់ដេលតេូវនិយយកនុងបទបាាញរបស់ពួក
គេ។

  
សកមមភាពទី៣  រូបភាពនរម៉ោង                                                                                       ១០  ាទី

គេប់ៗគាតេូវាំគាឈរារងវង់មួយ។
ចូរពនេយល់ថអនកនឹងៅពេលវេា។ឱេយសិសេសបងកើតារូបភពមួយដើមេបីបាាញនូវអវីដេលពួកគេកំពុងតេធវើ
ៅកនុងពេលោះ។ បេសិនបើអនកសេកថ មាង៤ពេឹក ភគចេើននេពួកគេ នឹងធវើតេប់ាមោយធវើាដេក។ អនុវតត
ចំោះមធេោាយរបស់អនកាមរយៈថងេនីមួយៗ។
ចុងបញចប់៖បេប់សិសេសថអនកានារជឿាក់ៅលើពេឹតតិារណ៍នេះនឹងានភពសបេាយរីករយ។សិសេស
តេូវាកចេញពីថាក់ោយសបេាយរីករយពេមាំងានារមមណ៍វិជជានផងដេរ។
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សរចកតីណរនាំគរូ 

       លុយៅសល់ាចតេូវានបេើបេស់ដើមេបីរៀបចំបេរពធពិធីមួយៅកនុងមេរៀនទី១០។សិសេសាំងអស់គាសម
នឹងទទួលាននូវារសរសើរហើយនំនិងភេសជជៈមួយចំនួនក៏ាចតេូវានទិញផងដេរ។បេសិនបើតេូវចំណយបេក់
ចេើនោកាយកក៏ាចតេូវសនេសំសំចេថវិាខលះទុកសមេប់ពេឹតតិារណ៍ដទេៗទៀត។វាារពិតណស់កិចចារាំង
អស់តេូវតេសថិតៅកេមារតេួតពិនិតេយរបស់ថាក់នេះ។
       ចំោះពេឹតតិារណ៍វិញវតេូវតេានមនុសេសវ័យជំទង់មួយចំនួនបនថេមទៀតដើមេបីជួយ។វពិតាានបេោជន៍
ណស់ ៅពេលដេលានបញាអវីមួយកើតឡើងោយមិនានរំពឹងទុក។ តេូវតេៀម សាារៈសងាេះបឋម ដូចាទឹក
ឱេយានគេប់គេន់។ បេសិនបើានមនុសេសវ័យជំទង់ចូលរួមបនថេមអនកតេូវតេណេាំឱេយសិសេសដទេទៀតាាល់ ដូចនេះ
ពួកគេដឹងថនរណដេលពួកគេតេូវធវើារាក់ទង។
        វក៏ានារៈសំាន់ផងដេរ កនងុារសួរោបល់គេដូទេទៀត ៅពេល ដេលាត់សមនូវសំលៀកបំាក់។
ចំោះមធេោាយោះ គឺគេូតេូវតេួតពិនិតេយ និងាកសួរសិសេសាំងអស់គា ពីកិចចារដេលពួកគេតេូវធវើហើយឱេយពួកគេ
រយារណ៍អំពីវ។ធវើដូចាះាចជួយអនកកនុងារបំពេញនូវាតុមួយចំនួនកនុងកេាសវយតមលេសិសេសាាក់ៗ។
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ចំណងជើងមររៀនទី ១០ៈ ការបញចប ់                                                                          ១០  ាទី
សកមមភាពទី១  សរចកតីផតើមៈ បររពធ 
                                                                                          

  ៅពេលដេលសិសេសចូលមកកនុងថាក់ វពិតាសំាន់ កនុងារលើកសរសើេរពីាាដេមួយចំនួន របស់ពួកគេ។ ារ
រៀបចំពេឹតតិារណ៍មួយ គឺាកិចចារមួយដេលបងេៀនពួកគេឱេយចេះរៀបចំ គិតានដិតដល់ ោះសេយបញា វិភគ
ធនាននិងបងកើតនូវផេនារណ៍។សមតថភពរបស់ពួកគេកនុងាររៀបចំពេឹតតិារណ៍នេះជួយពួកគេតេៀមខលួនានយាង
លអបេសើរសមេប់កិចចាររបស់ពួកគេាពេលកេយទៀត។
គួរតេទិញវតថុអវីមួយដេលពិសេសឬក៏ាភេសជជៈមួយចំនួនផងដេរដើមេបីធវើារបេរពធឡើង។ចំោះលុយដេលរកាន
ោយសហគេស ក៏ាចបេើបេស់ានសមេប់ារបេរពធនេះដេរ ក៏បុ៉នតេតេូវានារយល់ពេមាមុនពីមិតតរួមថាក់
ាំងអស់គា។

 រយៈពេលបងេៀនៈ១មាង៣០ាទី
 ារតេៀមលកខណៈ

          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
បេហេលាាននូវរូបថតមួយចំនួនដេលានថតៅកនុងពេឹតតិារណ៍ោះបេសិនបើាន
កេាសរាមពណ៌សមួយសនលឹកសមេប់សិសេសាាក់ៗ
ខោដេគូល័រឬបិ៊ចមួយចំនួន
ាសេតចំរៀងដេលាប់គា
នំភេសជជៈពេងាំបិតសមេប់ាត់នំ
វិញាាសរសេរសមេប់សិសេសគេប់គា

 វតថុបំណង 
           ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

 -ផតល់នូវមតិរិះគន់វិជជានចំោះខលួនផាល់និងអនកដទេទៀត
 -បេប់ពីមធេោាយដេលានភពចនេបេឌិត
 -បងកើតឡើងវិញនូវចំណេះដឹងនិងបទពិោធន៍ាំងាយដេលតេូវានបងេៀននិងសិកេាៅកនុងវគគនេះ

មារៀនទី ១០ៈ ារបញចប់
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សហគាសសងគម និងកុារ    សហគាសសងគម និងកុារ

សកមមភាពទី២  សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                               ៥០  ាទី

ឱេយសិសេសាំងអស់គាបងកើតាកេុមមួយដូចាកេុមដេលពួកគេាាប់ានបងកើតៅពេលពួកគេកំពុងធវើាររៀបចំ
ពេឹតតិារណ៍។ផតល់កេាសសាាតឱេយកេុមនីមួយៗ។(លអាងគេគឺកេាសទំហំA3)បាាប់ពីសរសេរឈោះរបស់ពួកគេ
សិសេសាំងអស់តេូវាំគាគិតអំពីសកមមភពផាល់ខលួនរបស់ពួកគេាាក់ៗនិងសកមមភពរបស់សាជិកាាក់ទៀតដេលមក
ពីកេុមផេសេង។សិសេសាំងអស់គាតេូវសរសេរនូវារចូលរួមវិជជាន
មួយពីសាជិកាំងអស់ៅកនុងដំណើរពេឹតិតារណ៍។
          ឧាហរណ៍៖ជួយរៀបចំដំឡើងាាសុីនារាអូខេ
ានគំនិតលអអំពីលេបេងមួយដើមេបីលេងឬក៏ានជួយកនុងារ
សមេចចិតតជេើសរីសតនតេីាាល់កនលេងទិញកេាស
ពណ៌ស។ល។ារារាំងអស់ោះាចានភពពិាកសមេ
ប់សិសេសាំងអស់គាក៏បុ៉នតេលើកទឹកចិតតពួកគេឱេយគិតសុីជមេវមិនានាអវីដេលធំដុំោះទេ។

សួរ៖តើបុគគលាាក់ោះានធវើអវីដេលអនកគិតថលអហើយតើគត់/ាងាននិយយអីវដេលានបេោជន៍ដេរឬទេ?
ាចុងកេយានារសនមតលអៗមួយចំនួនបនថេមៅលើឈោះៅលើកេាស។កេុមដេលធវើលឿនាចតុបតេង
កេាសរបស់ពួកគេោយារគូររូបឬក៏ាចធវើារនឹកគិតនូវារសនមតលអណមួយកនុងចំោមារសនមតាំងអស់ោយ
គូររូបបញាក់ផងដេរ។ ៅពេលដេលគេប់គាតេូវបញចប់ ារារនេះកេមុនីមួយៗឈរៅាងមុខមិតតរួមថាក់ ហើយធវើបទ
បាាញៅវិញៅមក។
          ឧាហរណ៍៖នេះគឺាាន់ថុល។គត់ានជួយយើងកនុងាររកេាសៀវៅកំណត់បេក់រហូតមកដល់បចចុបេបនន។
បាាប់ពីារបេាសនេះមិតតរួមថាក់ាំងអស់ផតល់នូវារទះដេាាំងៗាំងអស់គា។

ចេកវិញាាសរសេរៅាន់សិសេស
ៅកនុងារធវើតេសតនេះសិសេសនឹងាន១០សំណួរ។ពួកគេតេូវសរសេរចូលនូវគំនិតរបស់ពួកគេ។ពេលពួកគេគិត
ថគេានធវើតេសតរួចហើយពួកគេាចឱេយកេាសចំឡើយៅគេូនិងភាមៗោះាប់ផតើមនូវសកមមភពបញចប់។ដូចនេះ
គេូាចពនេយល់អំពីវមុនពេលពួកគេាប់ផតើមធវើតេសត។

សមផសេស    សេីា

គរុន    ារី
  សុផណរិទធ

ាន់ថុល
អនកតេួតពិនិតេយមើល
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សហគាសសងគម និងកុារ    សហគាសសងគម និងកុារ

សកមមភាពទី៣  ចុងបញចប់                                                                                        ៣០  ាទី

គេប់ៗគាទទួលានកេាសសមួយសនលឹក។
ៅពេលដេលសិសេសាំងអស់គាានបញចប់នូវារធវើតេសតរបស់ពួកគេចូរធវើារាកសួរ

នរណាចបេប់ខញុំានតើលំាត់យាងម៉េចដេរ?
ខញុំចង់ឱេយអនកគិតអំពីអីវមួយដេលសបេាយចិតតដេលានកើតឡើងៅអំឡុងពេលពេឹតិតារណ៍ោះ។បាាប់មក
អនកនឹងគូររបស់ោះហើយជួយធវើវឱេយមើលៅាលកខណៈសិលេបៈមួយបេបផងដេរ។
          ឧាហរណ៍៖ ាាមញញឹមបអូនបេុសរបស់ខញុំ លេបេងដេលធវើឱេយមនុសេសសើច វិធីដេលយើងចេៀងាមួយគា។
អនុញាតឱេយសិសេសដទេទៀតសនើនូវបេានបទដេលាចកើតាន។បាាប់ពីនេះមកផតល់នូវសាារៈាំងអស់ដេលតេូវ
ចេកជូន ហើយឱេយពួកគេគូរ។ចំោះរូបគំនូរ  សិសេសាំងអស់គាាច បិទៅកនលេងណដេលមនុសេសាចេើន ាច
មើលឃើញវ។នេះគឺាចបិទៅកនុងាលរបស់ាាឬក៏ៅជិតចេកចូល។

សរចកតីណរនាំគរូ 

ោយផអេកៅលើពេលវេាដេលៅសល់បាាប់ពីសរសេរារវយតមលេអនកក៏ាចសមេចចិតតឱេយសិសេសធវើារាកេមុ
ឆលះុដើមេបីបញចងំពីារចនេបេឌិតរបស់ពួកគេ។នេះានន័យថឱេយសិសេស៥ាក់ផេសេងទៀតគូររូបមួយដេលសិសេសាាក់ៗ
ាចបញចលូនូវ"អវមួីយដេលសបេាយ"។របស់ាំងអស់នេះាចតេូវានភាប់គាៅវិញៅមកាមវិធីមួយដេលវមើល
ៅៅតេាសិលេបៈមួយបេប។
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ចមលើយចំពោះវិញញាសាសរសររ វាយតមលរសិសរស

១.របស់ដេលសំាន់គឺ៖ភពោោះតេង់អនករល់គាគួរតេចូលរួមតេូវតេជឿាក់គាៅវិញៅមកទំាក់ទំនង
ចេាស់ារយល់ពេមាាារណៈបេងចេការារបងកើតនូវារងវេាធវើារតេួតពិនិតេយឱេយានទៀងាត់។

  សិសេសតេូវបាាញរបស់ាំងអស់ោះយាងោចាស់ឱេយានបី។
   តេូវ៣       = ២ពិនទុ
   តេូវ១ ឬ២ = ១ពិនទុ

២.គេប់ៗគាតេូវតេដឹងនិងយល់ពេមៅពេលដេលអនកតេូវបញចប់កិចចាររបស់អនក។មធេោាយនេះអនកាំងអស់
គាាចតេតួពិនិតេយមើលគមេងរួចរល់ាន់ពេលវេា។ ោយានារារាចេើន អនកតេូវានសេចកតីសងខេបាយ
សេួល ដូចនេះអនកនឹងមិនាចបំភលេចាននូវកិចចារាំងោះ ហើយនឹងពេលវេាដេលារារាំងអស់ោះតេូវាន
បញចប់។ អនកតេូវធវើារាាន់បេាណនូវរយៈពេលដេលកិចចារោះតេូវារ។ នេះគឺពិតាសំាន់ណស់កនុងារពិនិតេយ
មើលនូវចំនួនមនុសេសបុ៉ាោនអនកដេលអនកតេូវារសមេប់ារារនេះ។ារារាន់តេធំគឺតេូវារមនុសេសាន់តេចេើន។
   បេសិនបើសិសេសានឆលើយនូវចំណុចដេលានសរសេររៀបាប់ាងលើយាងតិចាស់២ ដូចនេះពួកគេ   

 គឺានឆលើយនូវចមលើយតេឹមតេូវហើយ។
   តេូវ២ = ២ពិនទុ
   តេូវ១ = ១ពិនទុ

៣.បេសិនបើអនកគេន់តេផតល់ោបល់មនុសេសាំងអស់គានឹងានារមមណ៍កេៀមកេំហើយក៏មិនមេនាផនេក
មួយនេកេមុផងដេរ។ វ គឺពិតាសំាន់ណស់ដេលមនុសេសគេប់ៗគាទទួលាននូវារសរសើរ ចំោះារសមេចាន
នូវាាដេដ៏តូចណមួយផងដេរ។ ចំោះមនុសេសដេលសបេាយរីករយ គឺតេងតេធវើារានលអៅកនុងកេុម ហើយក៏ៅ
ាន់កេុមផេសេងទៀតក៏ានារមមណ៍វិជជានផងដេរ។

  តេូវ = ១ពិនទុ

   ៤.សិទិធកុារគឺាសិទិធដេលកុារគេប់ៗគាៅលើសកលោកគួរតេទទួលាន។នេះគឺាកិចចពេមពេៀងមួយ
ដេល តេូវានធវើឡើង សទើរគេប់បេទេសាំងអស់ៅលើពិភពោក រួមបញចូលបេទសកមពុាផងដេរាមរយៈអងគារ
សហបេាាតិ។សិទិធាំងអស់ាចតេូវានសវេងរកឃើញៅលើផាំងរូបភពធំៗ។

 សិសេសតេូវផតល់នូវសិទិធាំងោះយាងោចណស់ឱេយានមួយ។
 តេូវៅលើារពនេយល់អំពីសិទធិកុមរ = ១ពិនទុ
 តេូវយាងោចាស់សិទធិចំនួនបី = ១ពិនទុ

៥.ារលេងគឺវសំាន់ណស់ដើមេបីបនធូរារមមណ៍បញចេញនូវសកមមភពនិងធវើឱេយរូបរងាររីកលូតាស់
អនុវតតនូវាកបេបកិរិយសងគម/សិកេាអំពីារធវើារារាមួយគារកឃើញនូវចំណុចដេលអនកពូកេរៀនអំពីាកបេប
កិរិយរបស់អនកដទេតសូ៊យកឈនះនិងជំនះភពាញ់ានភពសបេាយរីករយ។

 តេូវ២ ឬចេើនាង = ១ពិនទុ
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          ៦.នេះមិនមេនាារពិតទេ។គេប់ៗគាគឺសុទធតេសំាន់ឱេយតេយើងធវើារាមួយគា។
អនកដឹកាំលអាាក់តេូវ
ដឹងអំពីបញានេះ។

      តេូវោយមនារពនេយល់      = ២ពិនទុ
      តេូវោយមិនមនារពនេយល់ = ១ពិនទុ

៧.សំណួរគឺតេូវានឆលើយតេឹមតេូវបេសិនបើសិសេសបងកើតារងមួយដេលមើលៅាចានលកខណៈ
សេដៀងគានឹងារងាងកេម៖

វិជជមន/លអ អវិជជមន/មិនលអ

 នឹងតេូវានសរសេរចូលយាងោចណស់លទធផលអវិជជមនចំនួន២ និងវិជជមនចំនួន២ាាងរួមបញចូលមន
លទធផលាវិជជមន និងអវិជជមនយាងោចាស់ចំនួន២  = ២ពិនទុ

   មនតេឹមតេាាង និងលទធផលវិជជមន/អវិជជមនមួយ  = ១ពិនទុ

៨.ាសេ័យលើគំនិតរបស់គេូ។បេសិនបើសិសេសពនេយល់ានលអចមលើយគឺតេូវ។
      ពនេយល់ានលអ = ១ពិនទុ

៩.សៀវៅកត់តេលុយគឺាសៀវៅដេលអនកាចធវើារាមានមើលនូវចំណូលនិងចំណយរបស់អនក។
       ឆលើយានលអ  = ១ពិនទុ

១០.ាសេ័យលើគំនិតរបស់គេូ។បេសិនបើារពនេយល់ានលអដូចនេះចមលើយគឺតេឹមតេូវ។
        ពនេយល់ានលអ = ១ពិនទុ

        កមេិតនេារផតល់ពិនទុ-ពិនទុៅកនុងារធវើតេសតនេះ គឺាក់ទងៅនិងពិនទុទូៅ

%ឆលើយានតេឹមតេូវ ពិនទុ និទេទស
៦៦%ៅ១០០%លអ ចេើនាង៩ពិនទុ លអ
៥១%ៅ៦៥%លអ ៨ៅ៩ពិនទុ បងគួរ
កេម៥០%លអ តិចាង៨ពិនទុ ខេាយ
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េ�ប��ស់វធីិ��ស�បេ�ង�នែបបអន�រកម�/សកម� 
ឧ.ែផនទីគំនិត, ករណីសិក�, �រសែម�ងតួ, 
ែល�ងកំ�ន�... 

1-2-3-4-5 
 
 
 

េ�ប��ស់�បេភទសំណួរេផ�ងៗ 1-2-3-4-5  
េ�ប��ស់ធន�នបេង�តេឡងេ�យខ�ួនឯង 
ឬឯក�របែន�មេដម�ីពន�ល់េមេរ�ន 

1-2-3-4-5  

�ប់េផ�ម�មេពលកំណត់ និងេ�ប��ស់េពល 
េវ��៉ង�ន�បសិទ��ព 

1-2-3-4-5  

ផ�ល់មតិេ�បល់វជិ��នេដម�ីជំរុញ�រសិក� 
និងបេង�នទំនុកចិត�ដល់សិស� 

1-2-3-4-5  

ជួយសិស��លក�ណៈបុគ�លចំេ�ះសិស��
ែដល�ន�រលំ�ក 

1-2-3-4-5  

កត់���រវវិត�ៃនអត�ចរតិសិស�ក�ុង��ង�យ
តៃម��រសិក�របស់សិស�? 

1-2-3-4-5  

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

ចំណុច�� ំង  គំនិតស��ប់ែកលម� 
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