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ទស្សសនៈៈដែ�លបានៈបង្ហាា ញនៅ�ក្នុុ�ងអត្ថថបទនៅបាះពុ�ម្ពពផ្សាាយនៅនៈះ គឺឺជាទស្សសនៈៈផ្ទាា ល់របស់្សអុក្នុនិៈពុនៈធ នៅ�ើយម្ពនិៈដែម្ពនៈត្ថំណាង
ឲ្យយទស្សសនៈៈរបស់្សអងគការ UNODC  អងគការ UN Women  អងគការស្ស�ប្របជាជាតិ្ថ ឬអងគការចំំណុះ� ះណាម្ពយួរបស់្ស
អងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិនៅ�ើយ។ 

 

(នៅនៈះម្ពនិៈដែម្ពនៈជាឯក្នុសារផូ្សា�វការរបស់្សអងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិនៅទ។ ក្នុំណុះត្ថស់្សម្គាគ ល់ដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្ស នៈិងការបង្ហាា ញ
អំពីុឧបក្នុរណ៍ុះនានាក្នុុ�ងឯក្នុសារនៅនៈះ ម្ពនិៈដែម្ពនៈជាការបង្ហាា ញនៈ�វទស្សសនៈៈយល់នៅ�ើញណាម្ពយួរបស់្សនៅលខាធិិការដ្ឋាា នៈនៃនៈ
ការយិាល័យអងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិទទួលបនៈា�ក្នុនៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈ នៈិងឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពម (United Nations Office on Drugs and 
Crime) ឬអងគការ UN Women ទាក្នុទ់ងនឹៈងសាថ នៈភាពុគឺតិ្ថយ�ត្ថតនៃនៈប្របនៅទស្ស ដែ�នៈ�ី ប្រក្នុុង ឬត្ថំបនៈ ់អាជាា ធិរណាម្ពយួនៃនៈ
ត្ថំបនៈទ់ាងំនៅនាះ ឬទាក្នុទ់ងនឹៈងការក្នុំណុះត្ថដ់ែ�សបនាា ត្ថប់្រពុំដែ�នៈ និៈងប្រពុំដែ�នៈរបស់្ស�ូួនៈនៅនាះនៅ�ើយ)។

អងគការ UNODC នៈិង UN Women ស្ស�ម្ពដែ�ូងអំណុះរគឺ�ណុះចំំនៅ�ះសំ្សណុះ� ម្ពពុរ នៈិងការរមួ្ពវភិាគឺទានៈ�ន៏ៃ�ូថូ្លាពីុសំ្សណាក្នុ់
អុក្នុជំំនាញបនៅចំេក្នុនៅទស្ស នៈិងប�គឺគលិក្នុរបស់្ស UNODC នៈិង UN Women ដែ�លបានៈរមួ្ពចំំដែណុះក្នុក្នុុ�ងការផ្សាលិត្ថ នៈិង
ស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលនៅរៀបចំំនៅស្សៀវនៅ�ដែណុះនានំៅនៈះនៅ�ើង។

នៅស្សៀវនៅ�ដែណុះនានំៅនៈះនៅរៀបនៅរៀងនៅ�ើងនៅដ្ឋាយនៅ�ក្នុប្រសី្ស Stephanie Hills ជាអុក្នុជំំនាញឯក្នុនៅទស្សដែផ្សាុក្នុក្នុម្ពមវធិិីសិ្សក្នុា  ពុិនៈិត្ថយ
ដែក្នុស្សប្រម្ពួល នៈិងនៅម្ពើលដែក្នុត្ថប្រមូ្ពវនៅដ្ឋាយនៅ�ក្នុប្រសី្ស Mary Ann Perkins ជាអុក្នុពុិនៈិត្ថយដែក្នុស្សប្រម្ពួល/នៅម្ពើលដែក្នុត្ថប្រម្ពូវម្គាត្ថិកា
បនៅចំេក្នុនៅទស្ស និៈងក្នុម្ពមវធិិីប្រគឺបប់្រគឺងប្រពំុដែ�នៈរបស់្ស UNODC ។

អងគការ UNODC នៈិង UN Women ស្ស�ម្ពដែ�ូងអំណុះរគឺ�ណុះយាា ងប្រជាលនៅប្រ�ចំំនៅ�ះការរមួ្ពវភិាគឺទានៈរបស់្សរ�ាជាស្សម្គាជំិក្នុរ
��ត្ថនៅធិើើឱ្យយការនៅរៀបចំនំៅស្សៀវនៅ�ដែណុះនានំៅនៈះ�ំនៅណុះើ រការនៅ�បានៈ។

គឺនៅប្រម្គាងនៅនៈះប្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់�ិរញ្ញញ បបទានៈនៅប្រកាម្ពការឧបត្ថថម្ពភស្សបប�រស្សធិម្ពព៌ុីសំ្សណាក្នុរ់ដ្ឋាា ភិបិាលកាណាដ្ឋា។

© រក្នុាសិ្សទធិឆុ្នាំ២ំ០២១ នៅដ្ឋាយការយិាល័យអងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិទទួលបនៈា�ក្នុនៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈ នៈិងឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពម (UNODC) នៈិងអងគការនៅលើក្នុក្នុម្ពពស់្ស
ស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័ នៈិងការផ្សាតល់ភាពុអងអ់ាចំ�ល់ស្ត្រីស្សតី (UN Women)។ អត្ថថបទនៅបាះពុ�ម្ពពផ្សាាយនៅនៈះអាចំផ្សាលិត្ថនៅ�ើងវញិទាងំប្រសុ្សង ឬម្ពយួដែផ្សាុក្នុ និៈង
ក្នុុ�ងទប្រម្ពងណ់ាម្ពយួបានៈ ស្សប្រម្គាបន់ៅ�លបំណុះងអបរ់ ំ ឬម្ពនិៈដែស្សើងរក្នុប្របាក្នុក់្នុនៃប្រម្ព នៅដ្ឋាយម្ពនិៈចាំបំាចំម់្គានៈការអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថពិុនៅស្សស្សពុីម្គាេ ស់្សសិ្សទធិអុក្នុនិៈពុនៈធ 
ប្របសិ្សនៈនៅបើម្គានៈការបញ្ញាា ក្នុព់ុីប្របភិពុ។ អងគការ UNODC នៈិង UN Women រកី្នុរាយនឹៈងទទួលបានៈចំាបច់ំម្ពូងនៃនៈអត្ថថបទនៅបាះពុ�ម្ពពផ្សាាយណាម្ពយួ 
ដែ�លនៅប្របើអត្ថថបទនៅបាះពុ�ម្ពពផ្សាាយនៅនៈះជាប្របភិពុ តាម្ពរយៈអ�ីដែម្ពលunodc-thailandfieldoffice@un.org, info.bangkok@unwomen.org

រ�ប�ត្ថនៅ�គឺប្រម្ពបនៅស្សៀវនៅ� UNODC/ UN Women/Tuan (ធិន័ៈ)
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មេ�មេ�ៀនទីី ៣

កា�មេ�ឿជាក់់មេ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំំមេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាក់ុ�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់

ការយិាល័យអងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិទទួលបនៈា�ក្នុនៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈ នៈិងឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពម (UNODC) នៅធិើើការជាម្ពយួរ�ាជាស្សម្គាជំិក្នុ
ទ�ទាងំពិុភិពុនៅ�ក្នុនៅ�ើម្ពបនីៅដ្ឋាះប្រសាយបញ្ញាា គឺំរាម្ពក្នុំដែ�ងនៅដ្ឋាយសារនៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈ ឧប្រក្នុិ�ាក្នុម្ពម នៈិងនៅភិរវក្នុម្ពម។ នៅ�ត្ថំបនៈអ់ាស្ស�ី
អានៅគឺុយ ៍ អងគការរបស់្សនៅយើងស្សថិត្ថនៅ�ទីតាងំ�ព៏ុិនៅស្សស្សនៅ�ើម្ពប�ីបំ្រទ�ល់ប្រក្នុប�ណ័ុះឌ អាសាា នៈក្នុុ�ងការនៅដ្ឋាះប្រសាយបញ្ញាា ប្របឈម្ព
នានានៅដ្ឋាយសារឧប្រក្នុិ�ាក្នុម្ពមឆូ្លងដែ�នៈដែ�លម្គានៈអងគការចាំត្ថត់ាងំ នៈិងនៅលើក្នុក្នុម្ពពស់្សយ�ត្ថតិធិម្ព ៌នៈិងនីៈត្ថិរ�ា។ ក្នុិចំេ�ិត្ថ�ំប្របឹងដែប្របង
ពុ��ភាគឺីទាងំនៅនៈះបនៅងើើត្ថបានៈជាម្ព�លដ្ឋាា នៈប្រគឹឺះម្ពយួស្សប្រម្គាបក់្នុិចំេស្ស�ប្របត្ថិបត្ថតិការក្នុុ�ងត្ថំបនៈន់ៅលើបញ្ញាា នៅស្ស�ាក្នុិចំេ ស្សងគម្ព 
នៈនៅយាបាយ នៈិងស្សនៈតិស្ស��។

ជាម្ពយួបទពិុនៅសាធិនៈក៍ារង្ហារ�ទ៏�លំទ��យរបស់្ស�ូួនៈសំ្សនៅ�ពុប្រងឹងកិ្នុចំេស្ស�ប្របត្ថិបត្ថតិការដែផ្សាុក្នុនៈនៅយាបាយ នៈិងស្សនៈតិស្ស��
ក្នុុ�ងត្ថំបនៈឲ់្យយកានៈដ់ែត្ថរងឹម្គា ំ អងគការ UNODC គឺឺជាជំនៅប្រម្ពើស្ស�ស័៏្សក្នុតិស្សម្ពម្ពយួស្សប្រម្គាប�់ឹក្នុនាកំារអនៈ�វត្ថតនៅស្សចំក្នុតីប្របកាស្សរមួ្ពស្សតី
ពីុភាពុជានៃ�គឺ�ប្រគឺបប់្រជំុងនៅប្រជាយរវាងអាសាា នៈ នៈិងអងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិ។ UNODC បានៈនៅធិើើការប្រសាវប្រជាវ នៈិងបនៅងើើត្ថ
ប្រក្នុប�ណ័ុះឌ ជំំនួៈយបនៅចំេក្នុនៅទស្សសំ្សនៅ��បំ្រទ�ល់បណាត រ�ាជាស្សម្គាជំិក្នុប្របក្នុបនៅដ្ឋាយប្របសិ្សទធភាពុ នៅលើការនៅលើក្នុក្នុម្ពពស់្ស
ស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័ នៈិងការផ្សាតល់ភាពុអងអ់ាចំ�ល់ស្ត្រីស្សតីនៅ�ក្នុុ�ងស្សស្សរស្សតម្ពភទាងំបីនៃនៈស្ស�គឺម្ពនៈអ៍ាសាា នៈ។ 

UNODC ទទួលសាគ ល់ថ្លា ស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័ នៈិងការផ្សាតល់ភាពុអងអ់ាចំ�ល់ស្ត្រីស្សតី នៈិងនៅក្នុមងប្រសី្សនៈឹងរមួ្ពចំំដែណុះក្នុជាសារវនៈត
�ល់�ំនៅណុះើ រវវិត្ថតនៅ�ប្រគឺបន់ៅ�លនៅ�អភិវិឌ័ឍនៈប៍្របក្នុបនៅដ្ឋាយចីំរភាពុ។ តាម្ពរយៈស្សក្នុម្ពមភាពុក្នុសាងស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្សនៅយើង 
នៅយើងបានៈ នៈិងកំ្នុពុ�ងនៅធិើើការបនៅងើើនៈការចំ�លរមួ្ព នៈិងភាពុជាអុក្នុ�ឹក្នុនារំបស់្សម្ពស្ត្រីនៈតីជាស្ត្រីស្សតីនៅ�តាម្ពទីភុាក្នុង់្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប។់ 
នៅលើស្សពុីនៅនៈះនៅទៀត្ថ ស្សក្នុម្ពមភាពុទាងំនៅនៈះជួំយឱ្យយម្ពស្ត្រីនៈតីជំួរម្ព��អាចំបំនៅពុញត្ថប្រម្ពូវការរបស់្សស្ត្រីស្សតី នៈិងនៅក្នុមងប្រសី្សបានៈលអប្របនៅស្សើរ
នៅ�ក្នុុ�ងបរបិទនៃនៈឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពមឆ្លូងដែ�នៈ និៈងការរត្ថព់ុនៈធជំនៈចំំណាក្នុប្រស្សុក្នុ។

អងគកា�មេ�ើក់ក់�ពស់ស�ភាពមេយនឌ្័� និងកា�ផ្តត�់ភាពអង់អាចំ��់ស្ត្រីសតី (UN Women) គឺឺជាសាថ បន័ៈម្ពយួរបស់្សអងគការ 
ស្ស�ប្របជាជាត្ថិ ដែ�លនៅបតជាា ស្សនៅប្រម្ពចំឱ្យយបានៈនៈ�វស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័ នៈិងការផ្សាតល់ភាពុអងអ់ាចំ�ល់ស្ត្រីស្សតី។ អងគការ UN Women 
�បំ្រទ�ល់បណាត រ�ាជាស្សម្គាជំិក្នុរបស់្សអងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិ នៅដ្ឋាយបានៈក្នុំណុះត្ថប់ទដ្ឋាា នៈស្សក្នុលនៅ�ើម្ពបសី្សនៅប្រម្ពចំបានៈនៈ�វ
ស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័ ក្នុ�៏�ចំជានៅធិើើការជាម្ពយួរដ្ឋាា ភិបិាល នៈិងស្សងគម្ពស្ស�ីវលិក្នុុ�ងការនៅរៀបចំំបនៅងើើត្ថចំាប ់នៅ�លនៈនៅយាបាយ ក្នុម្ពមវធិិី 
និៈងនៅស្សវាចាំបំាចំន់ានា សំ្សនៅ�ធានាបានៈនៈ�វការអនៈ�វត្ថតបទដ្ឋាា នៈប្របក្នុបនៅដ្ឋាយប្របសិ្សទធភាពុ នៈិងផ្សាតល់ផ្សាលប្របនៅយាជំនៈព៍ុិត្ថ 
ប្របាក្នុ��ល់ស្ត្រីស្សតី នៈិងនៅក្នុមងប្រសី្សទ�ទាងំពិុភិពុនៅ�ក្នុ។ អងគភាពុនៅនៈះនៅធិើើការជាស្សក្នុលនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើឱ្យយចំក្នុុ�វស័ិ្សយនៃនៈនៅ�លនៅ�
អភិវិឌ័ឍនៈប៍្របក្នុបនៅដ្ឋាយចីំរភាពុកូាយនៅ�ជាការពុិត្ថស្សប្រម្គាបស់្ត្រីស្សតី នៈិងនៅក្នុមងប្រសី្ស នៈិង�បំ្រទ�ល់ការចំ�លរមួ្ពនៅដ្ឋាយនៅស្សមើភាពុរបស់្ស
ស្ត្រីស្សតីនៅ�ក្នុុ�ងប្រគឺបទ់ិ�ាភាពុទាងំអស់្សនៃនៈជីំវតិ្ថ។ អងគការនៅប្របើប្របាស់្សបទពិុនៅសាធិនៈន៍ៅ�តាម្ពប្របនៅទស្សនានា នៅ�ើម្ពបជីាម្ព�លដ្ឋាា នៈម្ពយួ
នៃនៈការឯក្នុភាពុយល់ប្រពុម្ពនៅលើបទដ្ឋាា នៈស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័�មី នៅ�ើយតាម្ពរយៈទំនាក្នុទ់ំនៈងរបស់្ស�ូួនៈនៅ�ទ�ទាងំអងគការ ស្ស� 
ប្របជាជាត្ថិ បានៈដ្ឋាក្នុប់ញ្ញេ� លស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័ជាធាត្ថ�ស្សុ�លម្ពយួនៃនៈស្សស្សរស្សតម្ពភទាងំបីនៃនៈ�ំនៅណុះើ រវវិត្ថតនៈជ៍ាស្សក្នុល នៅ�លគឺឺ
ស្សនៈតភិាពុនៈិងស្សនៈតិស្ស�� សិ្សទធិម្ពនៈ�ស្សស នៈិងការអភិវិឌ័ឍប្របក្នុបនៅដ្ឋាយចំីរភាពុ។ អងគការ UN Women ក្នុប៏ានៈស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល 
និៈងនៅលើក្នុក្នុម្ពពស់្សការង្ហាររបស់្សប្របពុន័ៈធស្ស�ប្របជាជាត្ថិផ្សាងដែ�រ ក្នុុ�ងការជំំរ�ញស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័ នៈិងនៅ�ក្នុុ�ងការពុិភាក្នុា នៈិង
កិ្នុចំេប្រពុម្ពនៅប្រពុៀងទាងំទាងំឡាយ�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងរនៅបៀបវារៈឆុ្នាំ២ំ០៣០ ។
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�ៅតិិកាៅ

ទិ�ាភាពុទ�នៅ�         ៥
ការនៅរៀបចំំក្នុម្ពមវធីិិបណុះត� ះបណាត ល       ៧
ទប្រម្ពងន់ៃនៈក្នុម្ពមវធីិិបណុះត� ះបណាត ល       ១២
នៅស្សចំក្នុតីដែណុះនាសំ្សប្រម្គាបក់ារនៅធិើើបទបង្ហាា ញ      ១៤
នៅស្សចំក្នុតីស្សនៅងបុអំពីុនៅម្ពនៅរៀនៈ        ២២

ថ្ងៃ�ៃទីី�ួយ          ២៦
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីម្ពយួ៖ ការគឺ�រដែផ្សានៈទីអំពីុទិ�ាភាពុទាងំម្ព�ល     ២៦
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីពុីរ៖ នៅយនៈឌ័រ័ និៈងការអនៈ�វត្ថតចំាប ់      ៣១
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីបី៖ នៅត្ថើការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯងគឺឺជាអើី?     ៤១
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីបនួៈ៖ ការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង និៈងត្ថំបនៈស់្ស��ប្រសួ្សល    ៤៩

ថ្ងៃ�ៃទីីពី�          ៦២
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីម្ពយួ: រនៅបៀបនៃនៈការក្នុំណុះត្ថន់ៅយនៈឌ័រ័ ដែ�លបាះ�ល់�ល់ជំំនៅនៈឿប�គឺគល  ៦២
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីពុីរ៖ រនៅបៀបដែ�លជំំនៅនៈឿរបស់្ស�ូួនៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើង     ៧៤
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីបី៖ ក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់ការគឺិត្ថឥត្ថប្របនៅយាជំនៈរ៍បស់្ស�ូួនៈ និៈងអុក្នុ�នៃទ   ៨៣
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីបនួៈ៖ បនៅងើើត្ថការផូ្ទាស់្សបត�រ       ៩១

ថ្ងៃ�ៃទីីបី          ៩៣
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីម្ពយួ៖ វធិិីសាស្ត្រីស្សតក្នុុ�ងការបនៅងើើត្ថការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង    ៩៣
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីពុីរ៖ ការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ង      ១០៩

ថ្ងៃ�ៃទីីបួន          ១២៦
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីម្ពយួ៖ ការការ�រ�ូួនៈ និៈងប្រក្នុុម្ព      ១២៦
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីពុីរ៖ ការនៅប្របើប្របាស់្សចំនំៅណុះះ�ឹងនៅនៈះ      ១៣៨

ឧបស�ព័នធ៖ ស�ា្��បណ្តុះះ�ះបណ្តាា្�       ១៤២
១.២.១ ប្រក្នុដ្ឋាស្សកិ្នុចំេការស្សតីពីុការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង      ១៤៣
១.៤.១ ការដែស្សើងរក្នុត្ថំបនៈស់្ស��ប្រសួ្សល       ១៤៤
២.១.១ សំ្សណួុះរឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងអំពីុការដ្ឋាក្នុល់ក្នុុ�ណុះឌ នៅលើនៅយនៈឌ័រ័    ១៤៥
២.២.១ ក្នុរណីុះសិ្សក្នុា Pygmalion       ១៤៦
២.៣.១ ការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងអំពីុភាពុរនៅវ ើរវាយ       ១៤៧
២.៣.២ កិ្នុចំេការអំណុះះអំណាងអំពីុភាពុរនៅវ ើរវាយ      ១៥០
២.៣.៣ ភិពុ�មី         ១៥៣
២.៤.១ ក្នុប្រម្ពងសំ្សណួុះរអំពុីអារម្ពមណ៍ុះប្រចំប�ក្នុប្រចំបល់      ១៥៥
៤.១.១ បណ័ុះណ ត្ថួនាទីក្នុិចំេការសាងស្សងអ់�រ      ១៥៧
៤.២.១ សំ្សណួុះរឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងអំពីុការនៅធិើើដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុ     ១៥៨



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់

5

ទីិដ្ឋឋភាៅពទីូសៀ�ៅ

នៅម្ពនៅរៀនៈទាងំ៣ ដែ�លស្សតិត្ថនៅ�ក្នុុ�ងក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត លនៅនៈះ �បំ្រទ�ល់ចំំណាត្ថក់ារនានារបស់្សទីភុាក្នុង់្ហារ
អនៈ�វត្ថតចំាប ់ ក្នុុ�ងការពុប្រងឹងស្សម្ពត្ថថភាពុទ�នៅ�របស់្សម្ពស្ត្រីនៈតីប្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយតាម្ពប្រពុំដែ�នៈ នៈិងប្របសិ្សទធភាពុ នៅ�ក្នុុ�ង
ការនៅឆ្លូើយត្ថបនៅ�នឹៈងអំនៅពុើ�ិងាទាក្នុទ់ងនឹៈង នៅយនៈឌ័រ័ នៈិងការជំួញ��រស្ត្រីស្សតីនៈិងក្នុ�ម្គារ។ី �ូឹម្ពសារនៅ�ក្នុុ�ង
ក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត លនៅនៈះម្គានៈបំណុះងនៅធិើើការបស្ត្រីញ្ញាា បនៅយនៈឌ័័រនៅ�រាល់ការបណុះត� ះបណាត លទាំងអស់្ស 
នៅ�ើម្ពបទីទួលបានៈចំំនៅណុះះ�ឹង និៈងជំំនាញនានា  ។

មេ��បំណ្តុះង

នៅ�លបំណុះងនៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈទាងំបីនៅនៈះ គឺឺនៅ�ើម្ពបបីនៅងើើនៈស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្សប្រកុ្នុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាបត់ាម្ពវធិិីប្រគឺប់
ប្រជំុង នៅប្រជា យចំំនៈួនៈពីុរ៖

១. ផ្សាតល់ការ�បំ្រទ�ល់ប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប ់ ឱ្យយម្គានៈការនៅឆ្លូើយត្ថបប្របក្នុបនៅដ្ឋាយបរយិាបន័ៈុ
ចំំនៅ�ះបញ្ញាា នៅយនៈឌ័រ័ នៅ�ក្នុុ�ងប្របតិ្ថបត្ថតិការរាល់នៃ�ៃរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ ទាងំក្នុុ�ងការយិាល័យ នៈិង
នៅប្រកាយនៅពុល នៅធិើើការ។

២. បនៅងើើនៈស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្សប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប ់ ក្នុុ�ងការអនៈ�វត្ថតការង្ហារនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថ ដែ�ល
នៅឆ្លូើយ ត្ថប នឹៈងបញ្ញាា    នៅយនៈឌ័រ័ ចំនំៅ�ះស្សក្នុម្ពមភាពុជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស (THB) នៈិងស្សក្នុម្ពមភាពុ
ឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពម�នៃទនៅទៀត្ថ។

វតុ�បំណ្តុះងមេ�មេព�បញ្ចចប់កា�បណ្តុះះ�ះបណ្តាា្�

វត្ថថ�បំណុះងជារមួ្ពនៅប្រកាយនៅពុលបញ្ញេបក់ារបណុះត� ះបណាត លនៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈទាងំនៅនៈះរមួ្ពម្គានៈ��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

១. បនៅងើើនៈការយល់�ឹងអំពីុនៅយនៈឌ័រ័នៅ�ក្នុុ�ងចំំនៅណាម្ពម្ពស្ត្រីនៈតីជួំរម្ព�� និៈងប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប់

២. ជំំរ�ញការអនៈ�វត្ថតការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថជាម្ពយួជំនៈង្ហាយរងនៅប្រ�ះ (រមួ្ពម្គានៈជំនៈរងនៅប្រ�ះ នៈិងការ
ជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស) ដែ�លប្របត្ថិបត្ថតិការនៅនាះម្គានៈការនៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈង នៅយនៈឌ័រ័

៣. បនៅងើើនៈបរយិាកាស្សការង្ហារដែ�លម្គានៈការនៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈងនៅយនៈឌ័រ័នៅប្រចំើនៈជាងម្ព�នៈ។ ជាពុិនៅស្សស្ស
ផ្សាតល់  ការ�បំ្រទ�ល់ស្ស��ម្គាលភាពុរបស់្សប�គឺគលិក្នុ នៈិង នៅធិើើឲ្យយស្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ពការង្ហារប្រគឺបរ់�ប
ម្គានៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថត នៈិងម្គានៈស្សម្ពត្ថថភាពុនៅ�ក្នុុ�ងការអភិវិឌ័ឍ នៈិងនៅធិើើឲ្យយម្គានៈភាពុរកី្នុចំនៅប្រម្ពើនៈនៅ�ក្នុុ�ង
ត្ថួនាទីរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។



6

មេ�មេ�ៀន 

នៅម្ពនៅរៀនៈទាងំបី រមួ្ពម្គានៈ��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

នៅម្ពនៅរៀនៈទី ១៖ ការយល់�ឹងអំពីុនៅយនៈឌ័រ័ស្សប្រម្គាបប់្រក្នុុម្ពម្ពស្ត្រីនៈតីជំួរម្ព�� និៈងប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប ់១

នៅម្ពនៅរៀនៈទី ២៖ ការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថដែ�លនៅឆ្លូើយត្ថបចំំនៅ�ះបញ្ញាា នៅយនៈឌ័រ័ស្សប្រម្គាប ់ជំនៈរងនៅប្រ�ះនៃនៈអំនៅពុើ
 ជួំញ��រម្ពនៈ�ស្សស នៈិងជំនៈង្ហាយរងនៅប្រ�ះ�នៃទនៅទៀត្ថ

នៅម្ពនៅរៀនៈទី ៣៖ ការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង នៈិងការអភិវិឌ័ឍ�ូួនៈ  ដែ�លនៅឆ្លូើយត្ថបចំំនៅ�ះបញ្ញាា នៅយនៈឌ័រ័ 
ស្សប្រម្គាបប់្រក្នុុម្ពកាង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប់

សិកាា្កា�មេ��មេ� 

ក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត លនៅនៈះប្រតូ្ថវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើង ស្សប្រម្គាបប់្រក្នុុម្ពសិ្សកុាកាម្ព ដែ�លម្គានៈសិ្សកុាកាម្ពអបបរមិ្គា 
២០ នាក្នុ ់ ស្សប្រម្គាបម់្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបក់្នុប្រម្ពតិ្ថទាប �ល់ក្នុប្រម្ពតិ្ថម្ពធិយម្ព។ នៅ�ើម្ពបសី្សនៅប្រម្ពចំបានៈនៈ�វវត្ថថ�បំណុះងនៃនៈ
ការផូ្ទាស់្សបត�រ��ចំម្គានៈដែចំងនៅ�ក្នុុ�ងនៅម្ពនៅរៀនៈទាងំនៅនៈះ នៅយើងដែណុះនាថំ្លា វគឺគបណុះត� ះបណាត លនៈីម្ពយួៗគឺួរដែត្ថម្គានៈ
សិ្សកុាកាម្ពជាប�រស្ស នៈិងស្ត្រីស្សតី នៅ�ើយក្នុុ�ងនៅនាះគឺួរដែត្ថម្គានៈយាា ងនៅ�ចំណាស់្ស ៣៥%ជាស្ត្រីស្សតី ។ នៅពុលនៅវ� 
នៈិងទីក្នុដែនៈងូរបស់្សវគឺគបណុះត� ះបណាត ល គឺួរដែត្ថបានៈនៅរៀបចំំទ�ក្នុជាម្ព�នៈ នៅ�ើម្ពបឲី្យយស្ត្រីស្សតីង្ហាយប្រស្សួលចំ�លរ�ម្ព 
ប្រស្សបតាម្ពកាលៈនៅទស្សៈ នៈិងបរបិទវបបធិម្ព។៌

១ នៅម្ពនៅរៀនៈទី១ គឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈបនៅប្រងៀនៈម្ព�នៈនៅម្ពនៅរៀនៈទី២ និៈងទី៣។



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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ក្នុម្ពមវធីិិបណុះត� ះបណាត លប្រតូ្ថវបានៈនៅរៀបចំំនៅ�ើងនៅ�ើម្ពបបំីនៅពុញត្ថប្រម្ពវូការរបស់្សអុក្នុនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ នៅដ្ឋាយនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើវធិិី
សាស្ត្រីស្សត នៅរៀនៈចំំនៈនួៈ ៣ សំ្សខានៈ់ៗ  រមួ្ពម្គានៈ ការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថតាម្ពរយៈចំក្នុុ�វញិ្ញាញ ណុះ នៅសាត្ថវញិ្ញាញ ណុះ នៈងិការនៅធិើើ
ស្សក្នុម្ពមភាពុ ផ្សាូ�វកាយ (ការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថតាម្ពរយៈកាយវញិ្ញាញ ណុះ)។ វធិិសីាស្ត្រីស្សតរមួ្ពបញ្ញេ� ល�ុម្ពយួប្រត្ថវូបានៈនៅប្របើ
ប្របាស់្ស នៅដ្ឋាយរមួ្ពម្គានៈ៖

• ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញនៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់ (ផ្ទាា ល់ដែភិុក្នុ)
• ក្នុរណីុះសិ្សក្នុា
• ការសួ្សរសំ្សណួុះរដែ�លម្គានៈភាពុឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង
• ការង្ហារប្របាប្រស័្សយទាក្នុ់ទង�ុជាប្រកុ្នុម្ពដែ�លអភិិវឌ័ឍបដែនៈថម្ពនៅលើជំំនាញជានៅប្រចំើនៈ��ស្សៗ�ុ

��ចំជាការវភិាគឺយាា ង�ិត្ថ�ល់ការនៅដ្ឋាះប្រសាយបញ្ញាា  នៈិងការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថពីុម្ពតិ្ថតភិក័្នុតិ/ការដែចំក្នុ
រដំែលក្នុ។

 កាៅ�សៀ�ៀប់ចំ�ក�មវិធីី
ប់�ះ��ប់�ះ�ល

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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កា�សម្រា�បសម្រា�ួ�ដែ��មេ�ួើយតបនឹងមេយនឌ្័�

ក្នុម្ពមវធិិបីណុះត� ះបណាត លនៅនៈះ �បំ្រទ�ល់វធិិសីាស្ត្រីស្សតនៃនៈការចំ�លរមួ្ពដែ�លនៅឆូ្លើយត្ថបនៅ�នៈងឹនៅយនៈឌ័រ័ នៅ�ើយដែក្នុ
ស្សប្រម្ពលួនៅ�លការណ៍ុះសំ្សខានៈ់ៗ នៃនៈការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថរបស់្សម្ពនៈ�ស្សសនៅពុញវយ័ ��ចំប្រតូ្ថវបានៈក្នុណំុះត្ថន់ៅដ្ឋាយ «នៅ�ល 
ការណ៍ុះ នៃនៈការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថរបស់្សម្ពនៈ�ស្សសនៅពុញវយ័» របស់្ស Malcolm Knowles តាម្ពរយៈការពុនិៈតិ្ថយនៅលើបញ្ញាា
នៅយនៈឌ័រ័។ នៅ�កុ្នុ�ងការអនៈ�វត្ថតវធិិសីាស្ត្រីស្សតនៅនៈះ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពលួគឺរួដែត្ថនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើចំណំុះ� ចំនានា��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

ម្ពនៈ�ស្សសនៅពុញវយ័ម្គានៈភាពុស្សើយត័្ថ នៈិងនៅចំះកំ្នុណុះត្ថទ់ិស្សនៅ�នៅដ្ឋាយ�ូួនៈឯង៖ ប្រគឺូបណុះត� ះបណាត លគឺួរដែត្ថនៅ�ើរត្ថួ
ជាអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រមួ្ពល នៅដ្ឋាយ�បំ្រទឲ្យយសិ្សកុាកាម្ព (អុក្នុនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ) កូាយជានៃ�គឺ�ដែ�លស្សក្នុម្ពមនៅ�ក្នុុ�ង 
«�ំនៅណុះើ រនៃនៈការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ» នៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៅនៈះ។ ស្សក្នុម្ពមភាពុនានាប្រតូ្ថវបានៈនៅរៀបចំំនៅ�ើងនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើឲ្យយ
វធិិីសាស្ត្រីស្សតនៅនៈះអាចំអនៈ�វត្ថតនៅ�បានៈតាម្ពរយៈការនៅដ្ឋាះប្រសាយបញ្ញាា ជាប្រក្នុុម្ព ការវភិាគឺ នៈិងនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឲ្យយ
ម្គានៈការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថពីុម្ពតិ្ថតភិក័្នុតិតាម្ពរយៈការនៅធិើើបទបង្ហាា ញជាប្រក្នុុម្ព។

វធិិសីាស្ត្រីស្សតនៅនៈះត្ថប្រមូ្ពវឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លា ប្រតូ្ថវបានៈនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតនៅ�ក្នុុ�ងការនៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុទាងំនៅនាះ 
ដែ�លនៅធិើើឲ្យយពួុក្នុ�ត្ថម់្គានៈអារម្ពមណ៍ុះស្ស�វត្ថថភិាពុ ម្ពនិៈភិយ័ខូាចំ នៈងិម្គានៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតនៅ�ក្នុុ�ងការដែចំក្នុរដំែលក្នុគឺនំៈតិ្ថ 
ទស្សសនៈៈរបស់្សពុកួ្នុនៅគឺ នៈងិ�ា នៈសួ្សរសំ្សណួុះរ។ នៅទាះបជីាយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ កុ្នុ�ងការអនៈ�វត្ថតនៃនៈបស្ត្រីញ្ញាា បចំំនៅនៈះ
�ងឹពីុស្សកាត នៈ�ពុលរបស់្សនៅយនៈឌ័រ័នៅ�កុ្នុ�ង បរបិទវបបធិម្ព ៌នៈងិវជិាា ជំវីៈអាចំបង្ហាា ញថ្លាប�គឺគលម្ពយួចំំនៈនួៈប្របដែ�ល
ជាពុ�មំ្គានៈទនំៈ�ក្នុចិំត្ថតនៅ�ក្នុុ�ងការនៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុទាងំនៅនៈះនៅនាះនៅទ។ ឧទា�រណ៍ុះ៖ នៅ�កុ្នុ�ងបនៈាបប់ណុះត� ះបណាត ល
ម្ពយួ ដែ�លភាគឺនៅប្រចំើនៈជាម្ពនៈ�ស្សសប្របសុ្ស ម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្សអាចំម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះភិយ័ខូាចំ នៅ�កុ្នុ�ងការដែចំក្នុរដំែលក្នុគឺនំៈតិ្ថ
របស់្សពុកួ្នុនៅគឺ។ ឧទា�រណ៍ុះម្ពយួនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថអាចំជា នៅ�កុ្នុ�ងបរបិទវបបធិម្ព ៌នៈងិវជិាា ជំវីៈដែ�លម្គានៈលកុ្នុណុះៈបតិ្ថ�
នៈយិម្ព សិ្សកុាកាម្ពដែ�លជាប�រស្សប្របដែ�លជាម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះនៅទើស្សទាល់នៅ�កុ្នុ�ងការពុភិាក្នុាអពំុបី្របធានៈបទ
នានា ដែ�លត្ថប្រម្ពវូឲ្យយការឆូ្ល�ះបញ្ញាេ ងំអំពុអីារម្ពមណ៍ុះផ្ទាា ល់�ូួនៈនៅ�កុ្នុ�ងក្នុប្រម្ពតិ្ថណាម្ពយួ។

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៅធិើើការពុិចាំរណាអំពុីចំនំៈ�ចំសំ្សខានៈទ់ាងំនៅនៈះម្ព�នៈនៅពុលបណុះត� ះបណាត ល តាម្ពរយៈ៖

១. ការដែស្សើងយល់អំពីុប្របវត្ថតិរ �បរបស់្សប្រកុ្នុម្ពសិ្សកុាកាម្ព

ក្នុ. ម្គានៈការយល់�ឹងពីុបរបិទវបបធិម្ពន៌ៅ�ទីតាងំដែ�លនឹៈងនៅធិើើការបណុះត� ះបណាត ល នៈិងក្នុតាត ដែ�ល
អាចំជំះឥទធិពុល�ល់ការដែស្សើងយល់របស់្សសិ្សកុាកាម្ពដែ�លចំ�លរ�ម្ព

�. ប្របសិ្សនៈនៅបើអាចំនៅធិើើបានៈ ការ�ំនៅណុះើ រការការបណុះត� ះបណាត ល ដែ�លនៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈងនៅយនៈឌ័រ័ម្ពយួ
ត្ថប្រម្ពូវឲ្យយម្គានៈការវាយត្ថនៃម្ព ូ នៅ�ើម្ពបបី្របម្ព�លពុត័្ថម៌្គានៈស្សតីពុីនៅ�លនៅ�នៈិងការរពំុឹងទ�ក្នុរបស់្ស
សិ្សកុាកាម្ពចំំនៅ�ះការបណុះត� ះបណាត លនៅនាះ ប្រពុម្ពទាងំពុត័្ថម៌្គា នៈស្សតីពុីបទពិុនៅសាធិនៈក៍ាល ពីុម្ព�នៈ
រមួ្ពទាងំលក្នុុណុះៈស្សម្ពបត្ថតិ។ល។ ផ្សាងដែ�រ។ អុក្នុម្គានៈបទពិុនៅសាធិនៈ ៍អាចំផ្សាតល់ពុត័្ថម៌្គានៈបដែនៈថម្ព
ក្នុុ�ងក្នុរណីុះម្គានៈការដែក្នុស្សប្រម្ពួល�ូឹម្ព សារនៅម្ពនៅរៀនៈ នៈិងការរនៅបៀបពុិនៈិត្ថយ នៈិងប្រគឺបប្រគឺងនៅលើការ
រពំុឹងទ�ក្នុរបស់្សសិ្សកុាកាម្ព។ ស្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ពដែ�លចំ�លរមួ្ព�មីវញិ អាចំជាក្នុតាត បដែនៈថម្ពម្ពយួ�៏
លអក្នុុ�ងការនៅលើក្នុទឹក្នុ ចិំត្ថត សិ្សកុាកាម្ពដែ�លម្គានៈបទពិុនៅសាធិនៈ�៍�ស្សៗ �ុឲ្យយនៅធិើើការជាម្ពយួ�ុ
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កានៈដ់ែត្ថប្របនៅស្សើរជាងម្ព�នៈ។ ម្ពនិៈដែត្ថបា�នៈនៅណាះ កាលដែ�លប្របម្ព�លពុត័្ថម៌្គានៈស្សតីពុីនៅ�លនៅ� នៈិង
ការរពំុឹងទ�ក្នុរបស់្សសិ្សកុាកាម្ព ចំំនៅ�ះការបណុះត� ះបណាត លនៅនាះក្នុ ៏អាចំ នៅធិើើ ឲ្យយ អុក្នុចំ�លរមួ្ពម្គានៈ
អារម្ពមណ៍ុះថ្លាបទពិុនៅសាធិនៈ ៍ ដែ�ល�ូួនៈម្គានៈប្រត្ថូវបានៈនៅគឺទទួលសាគ ល់ ដែ�លទាងំនៅនៈះគឺឺជាក្នុតាត
�បំ្រទ�ល់ការបនៅងើើនៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតក្នុុ�ងការដែចំក្នុរដំែលក្នុបដែនៈថម្ព។

គឺ. ការប្របម្ព�លការរពំុឺងទ�ក្នុនិៈងនៅយាបល់នៅផ្សាសងៗរបស់្សសិ្សកុាកាម្ពនៅលើវគឺគបណុះត� ះបណាត ល គឺួរដែត្ថ
ប្រតូ្ថវបានៈនៅធិើើនៅ�ើង និៈងក្នុំនៈត្ថស់្សម្គាគ ល់នៅ�ើម្ពបរីក្នុ�ំនៅណាះប្រសាយម្ព�នៈចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពវគឺគនីៈ ម្ពយួៗ។

២.បនៅងើើត្ថយ�ទធសាស្ត្រីស្សតនៅដ្ឋាយរមួ្ពបញ្ញេ� ល�ុ

ក្នុ. នៅ�កុ្នុ�ងក្នុម្ពមវធិិនីៅបើក្នុវគឺគបណុះត� ះបណាត លគឺរួដែត្ថម្គានៈ«វធិានៈម្ព�លដ្ឋាា នៈ»ម្ពយួដែ�លយល់ ប្រស្សប នៅដ្ឋាយ 
សិ្សកុាកាម្ព។២ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រមួ្ពលគឺរួដែត្ថបញ្ញាា ក្នុអ់ពំុសីារៈសំ្សខានៈរ់បស់្សស្ត្រីស្សតីនៅ�ក្នុុ�ងការដែចំក្នុ
រដំែលក្នុគំឺនិៈត្ថ និៈងចំនំៅណុះះ�ឹងរបស់្សពុកួ្នុនៅគឺនៅ�កុ្នុ�ងវគឺគបណុះត� ះ បណាត លនៅនៈះទាងំម្ព�ល។

�. អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពលួគឺរួដែត្ថបនៈតនៅផ្ទាត ត្ថ នៈងិពិុនៈតិ្ថយនៅលើប្របពុលភាពុនៅ�ទកី្នុដែនៈងូវគឺគបណុះត� ះ បណាត ល 
ជាពុនិៅស្សស្សប្របពុលភាពុដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធនៈងឹនៅយនៈឌ័រ័។ ការ�ងឹអំពុបី�គឺគលិក្នុ លកុ្នុណុះៈ��ស្សៗ�ុ 
នៈងិរនៅបៀបដែ�លពួុក្នុនៅគឺនៅធិើើប្របប្រស័្សយទាក្នុទ់ង�ុនៅ�វញិនៅ�ម្ពក្នុ នៅ�ើម្ពបអីាចំឲ្យយង្ហាយស្សនុៈដិ្ឋាា នៈបានៈ
ថ្លានៅត្ថើម្គានៈយ�ទធសាស្ត្រីស្សតអើ�ូីះ ដែ�លអាចំប្រត្ថវូយក្នុម្ពក្នុនៅប្របើ ប្របាស់្ស។ ឧទា�រណ៍ុះ៖ការនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត
សិ្សកុាកាម្ព ដែ�លម្គានៈភាពុនៅស្សៃៀម្ព សាៃ ត្ថ ់ជាងនៅគឺឲ្យយម្គានៈទំនាក្នុទ់នំៈងជាម្ពយួអុក្នុ�នៃទ នៅដ្ឋាយនៅប្របើ
�ក្នុយ ស្សម្ពតទីនៈភ់ិនូៈត់ាម្ពរយៈការសួ្សរសំ្សណួុះរនៅ�កានៈព់ុកួ្នុនៅគឺ ��នៅចុំះពួុក្នុនៅគឺនឹៈងម្គានៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតថ្លា 
ពុកួ្នុនៅគឺនឹៈងអាចំនៅធិើើការ នៅឆូ្លើយត្ថបនឹៈងសំ្សណួុះរនៅនាះបានៈ ឬក្នុអ៏ាចំផ្សាតល់ជំ�នៈពួុក្នុនៅគឺនៈ�វត្ថនួាទី
ណាម្ពយួ ��ចំជាការនៅធិើើជាអុក្នុក្នុត្ថប់្រតានៅ�កុ្នុ�ងការនៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុជាប្រក្នុមុ្ព ជានៅ�ើម្ព។

គឺ. អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំនៅប្របើប្របាស់្សវធិិីសាស្ត្រីស្សតនៅផ្សាសងៗ នៅដ្ឋាយឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពបនៅងើើត្ថដែបងដែចំក្នុជា
ប្រកុ្នុម្ពត្ថ�ចំៗ ដែ�លផ្សាតល់ឱ្យកាស្ស�ល់ពុួក្នុ�ត្ថអ់ាចំនៅធិើើការជាម្ពយួអុក្នុ�ន៏ៃទ នៅ�ក្នុុ�ងវគឺគបណុះត� ះ
បណាត ល ទាងំម្ព�ល។ ឧទា�រណ៍ុះ

 i.  ឲ្យយអុក្នុទាងំអស់្ស�ុរាបព់ុ ី១ នៅ� ៤ បនាា បម់្ពក្នុនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយ«អុក្នុដែ�លម្គានៈនៅល�១» ទាងំ អស់្ស
នៅធិើើការជាម្ពយួ�ុ នៅ�ើយ«អុក្នុដែ�លម្គានៈនៅល�២»ទាងំអស់្សនៅធិើើការជាម្ពយួ�ុ។ល។

 ii. ឬឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅរៀបជាជំួរនៅដ្ឋាយដែផ្សាអក្នុនៅលើក្នុតាត ��ចំជា នៅត្ថើផ្សាាះពុួក្នុ�ត្ថន់ៅ�ចំម្គាៃ យបា�នាម នៈ
ពុីទីតាងំវគឺគបណុះត� ះបណាត ល? (នៅរៀបជាជំួរពុីទីឆ្នាំៃ យម្ពក្នុទីជំិត្ថ) ឬក្នុឲ៏្យយនៅរៀបជាជំួរតាម្ពនៃ�ៃដែ�
ក្នុំនៅណុះើ ត្ថរបស់្សពុួក្នុ�ត្ថ ់ (ពីុដែ�ម្ពក្នុរា�ល់ដែ�ធិុ�)។ បនាា បម់្ពក្នុអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំដែចំក្នុ
ពុួក្នុ�ត្ថជ់ាប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗ នៅដ្ឋាយម្គានៈ�ុ៤នាក្នុ ់ នៅដ្ឋាយរាបច់ាំបព់ុីខាងម្ព��ម្ពក្នុ។ ឧទា�រណ៍ុះ 
អាចំចាំបប់្រក្នុុបនៅដ្ឋាយ ឲ្យយ៤នាក្នុ�់ំប�ងជាប្រក្នុុម្ពទី១ ៤នាក្នុប់នាា បជ់ាប្រក្នុុម្ពទី២ ។ល។

២ នៅម្ពើល «នៅស្សចំក្នុតីដែណុះនាសំ្សប្រម្គាបផ់្សាតល់ការបណុះត� ះបណាត ល» រមួ្ពបញ្ញេ� លទាងំ ចំាបន់ានានៃនៈការជំំរ�ញនៈិង
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�នុ�សសៀពញវ័យ ពួកគាៅតិ់�ៅនចំ�សៀ��ដ្ឋឹង និងប់ទីពិសៀ�ៅធីន៍ជីីវិតិ ជាៅសៀម្រាចំ�នណែដ្ឋលអាៅចំណែចំក�ំណែលងសៀ�ៅកន�ង

វគ្គគប់�ះ��ប់�ះ�លសៀន�៖ ក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត លប្រត្ថូវបានៈនៅរៀបចំំនៅ�ើងនៅ�ើម្ពបនីៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតសិ្សកុាកាម្ពឲ្យយ
នៅធិើើការឆ្លូ�ះ បញ្ញាេ ំង នៈិងដែចំក្នុរដំែលក្នុបទពិុនៅសាធិនៈ ៍ នៈិងគឺំនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅ�នៅពុលដែ�ល ឬក្នុប៏្របសិ្សនៈនៅបើ
ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះស្ស�វត្ថថិភាពុនៅ�ក្នុុ�ងការដែចំក្នុរដំែលក្នុបទពិុនៅសាធិនៈ ៍និៈងចំំនៅណុះះ�ឹងទាងំនៅនាះ។

�នុ�សសៀពញវ័យ ពួកគាៅតិ់គ្គឺសៀ�ោៅតិសៀល�សៀគាៅលសៀ�ៅ៖ រនៅបៀបវារៈនៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៈីម្ពយួៗ ទិ�ាភាពុ
ទ�នៅ�នៈឹងបង្ហាា ញនៅ�ើងក្នុុ�ងនៅពុលចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពនៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៅនាះ។ ��ចំ�ុនៅនៈះដែ�រវត្ថថ�បំណុះងរបស់្ស
វគឺគសិ្សក្នុា គឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈពុនៈយល់នៅ�នៅពុលចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពនៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានីៈម្ពយួៗនៅរៀងៗ�ុ។ ការដែ�លនៅយើង
ដែត្ថងដែត្ថបង្ហាា ញសិ្សកុាកាម្ព ពុីអើីដែ�លពុួក្នុ�ត្ថអ់ាចំសិ្សក្នុាបដែនៈថម្ពពីុនៅម្ពនៅរៀនៈនៈីម្ពយួៗជាម្ព�នៈ វានឹៈងនៅធិើើឲ្យយ
ពុួក្នុ�ត្ថ�់ឹងចំាស់្សថ្លាពុួក្នុ�ត្ថនឹ់ៈងទទួលបានៈអើីនៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈ។

�នុ�សសៀពញវ័យ ពួកគាៅតិ់គឺ្គសៀ�ោៅតិសៀល�ភាៅពពាៅក់ព័នធគានៅ៖ ក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត ល នៈិងក្នុំណុះត្ថស់្សម្គាគ ល់
នានារបស់្សអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល នៈឹងបង្ហាា ញពីុភាពុឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងបដែនៈថម្ពអំពីុរនៅបៀប ដែ�ល�ូឹម្ពសារនៃនៈការ
បណុះត� ះបណាត លនៅនៈះម្គានៈទំនាក្នុទ់ំនៈងជាម្ពយួសិ្សកុាកាម្ព ទាងំតាម្ពរយៈទស្សសនៈៈវស័ិ្សយនៅយនៈឌ័រ័ នៈិង
នៅ�ក្នុុ�ងតួ្ថនាទីក្នុុ�ងដែផ្សាុក្នុវជិាា ជំីវៈរបស់្សពុួក្នុនៅគឺផ្សាងដែ�រ។ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលក្នុគ៏ឺួរដែត្ថដែស្សើងរក្នុឱ្យកាស្សនៅផ្សាសងៗ
នៅទៀត្ថនៅ�ើម្ពបសីាក្នុសួ្សរសិ្សកុាកាម្ព អំពីុរនៅបៀបដែ�ល�ូឹម្ពសារនៃនៈការបណុះត� ះបណាត លអាចំនៅនៈះម្គានៈទំនាក្នុ ់ទំនៈង
នៈឹងការង្ហាររបស់្សពួុក្នុនៅគឺ និៈងរនៅបៀបដែ�លពុួក្នុនៅគឺនឹៈងយក្នុ�ូឹម្ពសារទាងំនៅនាះនៅ�អនៈ�វត្ថតផ្សាងដែ�រ។

�នុ�សសៀពញវ័យ ពួកគាៅតិ់�ៅន�ៅនភាៅពជាៅក់ណែ�ោង៖ ក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត លនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតសិ្សកុាកាម្ពឲ្យយ
គឺិត្ថអំពីុរនៅបៀបដែ�លពុួក្នុ�ត្ថយ់ក្នុការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅ�អនៈ�វត្ថត។ ចំណំុះ� ចំនៅនៈះអាចំនៅធិើើនៅ�បានៈ
តាម្ពរយៈការសួ្សរសំ្សណួុះរ ឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង នៈិងការសួ្សរសំ្សណួុះរជាប្រក្នុុម្ព ប្រពុម្ពទាងំកិ្នុចំេការនានានៃនៈការនៅធិើើដែផ្សានៈការ
ស្សក្នុម្ពមភាពុផ្សាងដែ�រ។ នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតសិ្សកុាកាម្ពឲ្យយគិឺត្ថអំពីុបញ្ញាា ប្របឈម្ពនៅ�ក្នុុ�ងការយក្នុការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ
ទាងំនៅនាះនៅ�អនៈ�វត្ថត ដែ�លរមួ្ពបញ្ញេ� លទាងំរនៅបៀបដែ�លនៅយនៈឌ័រ័អាចំជំះឥទធិពុលនៅលើបញ្ញាា ប្របឈម្ពនានា

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women /Pathuumporn Thongking



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់

11

ស្សប្រម្គាបស់្សម្គាជំិក្នុប្រកុ្នុម្ពរបស់្សពុួក្នុ�ត្ថ ់និៈងវធិិីដែ�លអាចំយក្នុឈះុនៅលើបញ្ញាា ទាងំនៅនៈះបានៈផ្សាងដែ�រ។

ការបណុះត� ះបណាត ល គឺួរដែត្ថដែត្ថងទទួលបានៈការយល់នៅ�ើញថ្លាជាកាតាលីក្នុរ ស្សប្រម្គាបក់ារអភិវិឌ័ឍ
ស្សម្ពត្ថថភាពុ ចំណំុះ� ចំសំ្សខានៈ ់ គឺឺនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតសិ្សកុាកាម្ព ឲ្យយបនៅងើើត្ថដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុស្សប្រម្គាបក់ារយក្នុ
ការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថទាងំនៅនាះនៅ�អនៈ�វត្ថតនៅ�ក្នុដែនៈូងនៅធិើើការ នៈិងនៅធិើើជាភុាក្នុង់្ហារនៃនៈការផូ្ទាស់្សបត�រ។

អ្ននកសៀ�ៀន�ូម្រាតិណែដ្ឋលជាៅ�នុ�សសៀពញវ័យ គ្គួ�ម្រាតិូវណែតិទីទីួលបាៅនកាៅ�សៀគាៅ�ព៖ ចំំណុះ� ចំនៅនៈះគឺួរប្រត្ថូវយក្នុចិំត្ថត
ទ�ក្នុដ្ឋាក្នុន់ៅ�ក្នុុ�ងក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត ល នៅប្រ�ះវគឺគនៅនៈះគឺឺនៅធិើើនៅ�ើងនៅ�ើម្ពបកីារផ្សាតល់ឱ្យកាស្សជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ព នៅធិើើការ
ដែចំក្នុ រដំែលក្នុ   ចំំនៅណុះះ�ឹង នៈិងបទពិុនៅសាធិនៈរ៍បស់្សពុួក្នុ�ត្ថ។់ នៅទាះបីជាយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ចំំណុះ� ចំនៅនៈះប្រត្ថូវ
បានៈ    នៅដ្ឋាះប្រសាយជាចំម្ពបងតាម្ពរយៈវធិិីសាស្ត្រីស្សតរបស់្សអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល ក្នុុ�ងការដែស្សើងយល់អំពីុត្ថប្រម្ពូវការ
របស់្សសិ្សកុាកាម្ពនៅ�ក្នុុ�ងក្នុដែនៈងូបណុះត� ះបណាត ល នៈិងជំំនាញ ដែ�លអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលយក្នុម្ពក្នុអនៈ�វត្ថតនៅ�ើម្ពប ី
ប្រគឺបប់្រគឺងសាថ នៈការណ៍ុះនានា។ ឧទា�រណ៍ុះ៖ នៅ�នៅពុលដែ�លសិ្សកុាកាម្ពណាម្ពយួកាត្ថស់្សម្ពតអីុក្នុ�នៃទ
ជាបនៈតបនាា ប ់នៅ�ើម្ពបនីៅលើក្នុនៅ�ើងអំពីុចំំណុះ� ចំណាម្ពយួនៅនាះ ពុួក្នុ�ត្ថគួ់ឺរដែត្ថទទួលបានៈការនៅដ្ឋាះប្រសាយនៅដ្ឋាយ
�ក្នុយស្សម្ពតទីនៈភ់ិូនៈ ់ នៅប្រចំើនៈជាងការស្សតីបនៅនាា ស្ស នៅ�លគឺឺ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំពុនៈយល់ថ្លា ចំណំុះ� ចំដែ�ល
ពុួក្នុនៅគឺបានៈនៅលើក្នុនៅ�ើងនៅនាះ ម្គានៈភាពុស្សម្ពប្រស្សប នៅ�ើយអុក្នុដែ�លកាត្ថស់្សម្ពតអីុក្នុ�ន៏ៃទនឹៈងអាចំនៅលើក្នុនៅ�ើង
អំពីុចំំណុះ� ចំនៅនាះបនៈតនៅទៀត្ថបានៈ បនាា បព់ុីប�គឺគលដែ�លប្រត្ថូវបានៈពុួក្នុ�ត្ថក់ាត្ថស់្សម្ពតនីៅនាះ បានៈបញ្ញេបក់ារ
នៅលើក្នុនៅ�ើងរបស់្ស�ត្ថរ់ចួំរាល់នៅ�ើយ។

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women



12

ចំំណុះ� ចំខាងនៅប្រកាម្ព នៈឹងបង្ហាា ញពុីចំំណុះ� ចំដែ�លនឹៈងបញ្ញេ� លនៅ�ក្នុុ�ងដែផ្សាុក្នុនីៈម្ពយួៗនៃនៈក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត ល៖

ទីិ�ឋភាពទីូមេ�ថ្ងៃនមេ�មេ�ៀន៖  ដែផ្តែក់មេនះផ្តត�់ទិី�ឋភាពទូីមេ�អំពីមេ�មេ�ៀន ដែ���ួ��ន៖

• នៅ�លបំណុះងរបស់្សនៅម្ពនៅរៀនៈ៖ ស្សនៅប្រម្ពចំបានៈនៅ�លនៅ�សំ្សខានៈរ់បស់្សនៅម្ពនៅរៀនៈ  
• វត្ថថ�បំណុះងនៅ�នៅពុលបញ្ញេបវ់គឺគបណុះត� ះបណាត ល៖ ស្សនៅប្រម្ពចំបានៈរាល់វត្ថថ�បំណុះងតាម្ពនៅ�ល

បំណុះងរបស់្សនៅម្ពនៅរៀនៈ(បនាា ប់ម្ពក្នុវត្ថថ�បំណុះងទាំងនៅនៈះនឹៈងប្រត្ថូវបានៈវភិាគឺយាា ងលម្ពអិត្ថនៅ�កុ្នុ�ង
វត្ថថ�បំណុះងដែ�លអាចំអនៈ�វត្ថតបានៈនៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានីៈម្ពយួៗ (នៅម្ពើលដែផ្សាុក្នុខាងនៅប្រកាម្ព)។

• រនៅបៀបវារៈនៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត ល៖ ទិ�ាភាពុទ�នៅ�នៅ�ក្នុុ�ងទប្រម្ពងជ់ាតារាងនៅពុលនៅវ� ស្សតីពុី
រនៅបៀបដែ�លនៅម្ពនៅរៀនៈនីៈម្ពយួៗនឹៈងប្រតូ្ថវបានៈផ្សាតល់ជំ�នៈតាម្ពនៃ�ៃដែ�លបានៈនៅរៀបចំំទ�ក្នុ។

• ក្នុំណុះត្ថស់្សម្គាគ ល់ស្សប្រម្គាបអ់ុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women/ Ngoc Le

ទីម្រា�ង់នៃនក�មវិធីី
ប់�ះ��ប់�ះ�ល



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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កាៅ��សៀងេប់អ្ន�ពីសៀ�ោៅង�ិកា៖ កាៅ��សៀងេប់អ្ន�ពីសៀ�ោៅង�ិកានី�ួយៗ គឺ្គជាៅកាៅ�ប់�ណែប់កជាៅណែ�នកតូិចំៗនៃន�សៀប់ៀប់

ណែដ្ឋលសៀ�ោៅង�ិកានឹងម្រាតូិវបាៅន�ោល់ជូីនសៀ�ៅសៀពលចាៅប់់សៀ�ោ���សៀងេប់ម្រាតួិ�ៗអ្ន�ពីសៀ�ោៅង�ិកានី�ួយៗ នឹង�ៅន៖

• នៅ�លបំណុះងរបស់្សនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា៖ ដែផ្សាអក្នុនៅលើវត្ថថ� បំណុះងនៅ�នៅពុលបញ្ញេបក់ារបណុះត� ះបណាត ល
របស់្សនៅម្ពនៅរៀនៈ។

• វត្ថថ�បំណុះងរបស់្សនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា៖ វត្ថថ� បំណុះងនៃនៈការ នៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថជានៅប្រចំើនៈ នៅ�ើម្ពបសី្សនៅប្រម្ពចំបានៈនៈ�វ
នៅ�ល បំណុះងរបស់្សនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា។

• នៅពុលនៅវ�៖ នៅពុលនៅវ�ស្សប្រម្គាបន់ៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទាងំម្ព�ល។
• ស្សម្គាភ រៈ៖ តារាងម្ពយួដែ�លពុនៈយល់អំពីុស្សម្គាភ រៈនានាដែ�លចាំបំាចំស់្សប្រម្គាបន់ៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនាះ 

នៈិងក្នុំណុះត្ថ ់ស្សម្គាគ ល់ណាម្ពយួដែ�លជំួយ�ល់អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលនៅ�កុ្នុ�ងការនៅប្រត្ថៀម្ពស្សម្គាភ រៈ
ទាងំនៅនាះម្ព�នៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា។

• ស្សក្នុម្ពមភាពុ៖ នៅម្គាា ងសិ្សក្នុានីៈម្ពយួៗនឹៈងប្រត្ថូវបានៈបំដែបក្នុជាស្សក្នុម្ពមភាពុនានា ដែ�លនៈឹងប្រត្ថូវ
បានៈបំដែបក្នុជាដែផ្សាុក្នុត្ថ�ចំៗបនៈតនៅទៀត្ថ ��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖
+ នៅ�លបណំុះង៖ ពុនៈយល់អពំុនីៅ�លបណំុះងរបស់្សស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ (ជាម្ព�លដ្ឋាា នៈ គឺឺ

រនៅបៀបដែ�លស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះម្គានៈទនំាក្នុទ់នំៈងជាម្ពយួនៈងឹវត្ថថ�បណំុះងរបស់្សនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា
+ នៅពុលនៅវ�៖ នៅពុលនៅវ�ស្សប្រម្គាបស់្សក្នុម្ពមភាពុនៅនាះទាងំម្ព�ល
+ នៅស្សចំក្នុតដីែណុះនាសំ្សប្រម្គាបអ់កុ្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពលួ៖ ដែណុះនាមំ្ពយួ�ណំាក្នុក់ាលម្ពតងៗ ស្សតីពុី

រនៅបៀបនៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនាះ ដែ�លរមួ្ពបញ្ញេ� លទាងំការកំ្នុណុះត្ថន់ៅពុលនៅវ�ស្សប្រម្គាប់
ស្សម្គាស្សធាត្ថ�នៈមី្ពយួៗនៅរៀងៗ�ុផ្សាងដែ�រ។

កាៅ�ក��តិ់សៀលខ៖ រាល់ស្សម្គាភ រៈទាងំអស់្សប្រត្ថូវបានៈដ្ឋាក្នុន់ៅល�ជំ�នៈតាម្ពលំដ្ឋាប ់ នៅយាងតាម្ពនៃ�ៃ នៅម្គាា ងសិ្សក្នុា 
នៈិងស្សក្នុម្ពមភាពុនៅផ្សាសងៗនានា ស្សប្រម្គាបអ់ុក្នុនៅប្របើប្របាស់្ស ប្របសិ្សនៈនៅបើស្សម្គាភ រៈណាម្ពយួប្រត្ថូវបានៈដ្ឋាក្នុន់ៅល� 
២.៣.៤ ម្គានៈនៈយ័ថ្លាស្សម្គាភ រ:នៅនាះគឺឺប្រសាបន់ៅប្របើនៅ�៖

• នៃ�ៃទី២
• នៅម្គាា ងទី៣
• ស្សក្នុម្ពមភាពុទី៤

ចំំណុះ� ចំបនាា បន់ៈឹងបង្ហាា ញអំពីុអើីដែ�លម្គានៈនៅ�ក្នុុ�ងដែផ្សាុក្នុនីៈម្ពយួៗនៃនៈក្នុម្ពមវធិិីសិ្សក្នុា។
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សៀ�ចំកោីណែ�នាំៅ�
�ម្រា�ៅប់�់ោល់កាៅ�ប់�ះ��ប់�ះ�ល

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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នៅស្សចំក្នុតីស្សនៅងុបនៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានីៈម្ពយួៗ ដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត លនៅនៈះ វាផ្សាតល់នៈ�វការដែណុះនា ំនៈិង
ចំំនៅណុះះ�ឹងលម្ពអតិ្ថបដែនៈថម្ពនៅ�ក្នុុ�ងអំ��ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនាះនៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់។ នៅទាះបីជាយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយនៅយើង
រពំុឹងទ�ក្នុថ្លាអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលនឹៈងយក្នុចំំនៈ�ចំ ឬក្នុតាត នៅផ្សាសងៗនៃនៈក្នុម្ពមវធិិី ដែ�លបនៅងើើត្ថនៅ�ើងប្រស្សបតាម្ព
ឆ្លនាា នៈ�សិ្សទធិរបស់្សពុួក្នុនៅគឺម្ពក្នុដែចំក្នុរដំែលក្នុ ដែ�លរមួ្ពម្គានៈ៖

• ក្នុម្ពមវធិិីនៅបើក្នុវគឺគនៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈទី ១ ដែ�លនៅធិើើនៅ�ើងនៅ�នៅពុលប្រពុឹក្នុនៃ�ៃនៃ�ៃទីម្ពយួ
• ក្នុិចំេការស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលប្របចាំនំៃ�ៃ

+ ការរឭំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈ ដែ�លនៅធិើើនៅ�ើងជានៅរៀងរាល់ប្រពុកឹ្នុ (នៅលើក្នុដែលងដែត្ថនៃ�ៃ�ំប�ង) នៅ�ើម្ពបរីឭំក្នុ
នៅ�ើងវញិអពំុនីៅម្ពនៅរៀនៈសំ្សខានៈ់ៗ ដែ�លបានៈនៅរៀនៈកាលពុនីៃ�ៃម្ព�នៈ

+ ស្សក្នុម្ពមភាពុបនៅងើើនៈថ្លាម្ពពុលនៅប្រកាយអា�រនៃ�ៃប្រត្ថង ់ប្រត្ថវូបានៈដែណុះនាឲំ្យយអនៈ�វត្ថតនៅ�ើម្ពបបីនៅងើើនៈ
ក្នុប្រម្ពតិ្ថថ្លាម្ពពុល នៈងិការផ្សាេងដ់ែផ្សាកុ្នុប្របាជាា សាម រត្ថសី្សប្រម្គាបន់ៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅ�នៅពុលរនៅស្សៀល

+ នៅម្គាា ងសួ្សរសំ្សណួុះរជានៅរៀងរាល់នៃ�ៃ ដែ�លនៅធិើើនៅ�ើងនៅ�នៅពុលបញ្ញេបន់ៃនៈនៃ�ៃនៈមី្ពយួៗ (នៅលើក្នុ
ដែលង ដែត្ថនៅពុលចំ�ងនៅប្រកាយ  ដែ�លសិ្សកុាកាម្ពនៅធិើើការវាយត្ថនៃមូ្ពនៅលើវគឺគបណុះត� ះបណាត ល)

ដែផ្សាុក្នុខាងនៅប្រកាម្ព ផ្សាតល់ការដែណុះនា ំនិៈងគឺនៈូឹះអំពីុការអនៈ�វត្ថតចំំណុះ� ចំទាងំនៅនៈះ

ក់�មវិធីីមេបើក់វគ្គគ

ក្នុុ�ងនៅពុលនៅបើក្នុវគឺគបណុះត� ះបណាត ល (នៃ�ៃទីម្ពយួ) ប្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់ឆ្លនាា នៈ�សិ្សទធិជំ�នៈអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលជាអុក្នុ
នៅរៀបចំំនៅ�ើង បា�ដែនៈតវាគឺួរដែត្ថរមួ្ពបញ្ញេ� លធាត្ថ�នានា��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

១. សក់�មភាពបំដែបក់ទីឹក់ក់ក់ 

វធិិីសាស្ត្រីស្សតម្ពយួដែ�លបងើភាពុស្សបាយរកី្នុរាយ នៈិងនៅធិើើឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពចំ�លរមួ្ពចំំដែណុះក្នុនៅ�ក្នុុ�ងការដែណុះនា�ំូួនៈ
របស់្សពុួក្នុនៅគឺ។

ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះគឺួរដែត្ថបានៈអនៈ�វត្ថត នៅទាះបីជាសិ្សកុាកាម្ពបានៈសាគ ល់�ុនៅ�ើយក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ពុីនៅប្រ�ះវាជំួយបនៅងើើត្ថ
បរយិាកាស្សនៃនៈការបណុះត� ះបណាត លឲ្យយម្គានៈភាពុជំិត្ថស្សុិត្ថ នៈិងស្ស�វត្ថថិភាពុជាងម្ព�នៈ។ អុក្នុស្សប្រម្ពប ស្សប្រមួ្ពល 
អាចំដែស្សើងរក្នុគឺំនិៈត្ថជានៅប្រចំើនៈនៅផ្សាសងៗនៅ�តាម្ពប្របពុន័ៈធអ�ីនៈធឺិណិុះត្ថ ស្សប្រម្គាបស់្សក្នុម្ពមភាពុបំដែបក្នុទឹក្នុក្នុក្នុនៅនៈះ 
នៅ�ើម្ពបនីៅប្របើប្របាស់្សជាម្ពយួសិ្សកុាកាម្ពទាងំឡាយ ដែ�លម្ពនិៈសាគ ល់�ុ នៈិង សិ្សកុាកាម្ពដែ�លជាម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារ
ជាម្ពយួ�ុប្រសាប ់ឧទា�រណ៍ុះ៖

• ដែលបង��ម្ពណីុះ� ៖
+ សិ្សកុាកាម្ពប្រត្ថវូបានៈផ្សាតល់ជំ�នៈនៈ�វប្រក្នុដ្ឋាស្ស A4 មុ្គាក្នុម់្ពយួស្សនូៈកឹ្នុ នៈងិបាចិំមុ្គាក្នុម់្ពយួនៅ�ើម្ព។ 

ពុកួ្នុនៅគឺប្រតូ្ថវបានៈនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយបត្ថប់្រក្នុដ្ឋាស្សនៅនាះជាពុរី នៅ�ើយពុនូារវានៅ�ើងវញិ នៅធិើើ��នៅចុំះនៅ�
នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សនៅនាះនៈងឹម្គានៈបនាា ត្ថព់ុ�ះក្នុណាត លម្ពយួ។ ឲ្យយពុកួ្នុនៅគឺយក្នុបាចិំគឺ�ស្សបនាា ត្ថ់
ម្ពយួតាម្ពសុាម្ពបត្ថន់ៅនាះ នៅធិើើ��នៅចុំះប្រក្នុដ្ឋាស្សនៅនាះនៈងឹម្គានៈពីុរក្នុណំាត្ថយ់ាា ងចំាស់្ស
�ស់្ស ��ចំជា��ម្ពណីុះ� ម្ពយួដែ�រ ។

+ នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពគឺ�ររ�បភាពុម្ពយួ (ម្ពនិៈដែម្ពនៈជា�ក្នុយនៅនាះនៅទ) នៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សម្ពយួ
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ក្នុណំាត្ថ ់ដែ�លត្ថណំាងឲ្យយការង្ហាររបស់្សពុកួ្នុនៅគឺ នៈងិរ�បភាពុម្ពយួ នៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សម្ពយួ
ក្នុណំាត្ថន់ៅទៀត្ថ ដែ�លតំ្ថណាងឲ្យយជីំវតិ្ថផ្ទាា ល់�ូួនៈរបស់្សពុកួ្នុនៅគឺ។ បនាា បម់្ពក្នុ ឲ្យយសិ្សកុាកាម្ព
ឈរជារងើង។់

+ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រមួ្ពល គឺរួដែត្ថចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពម្ព�នៈនៅគឺបងអស់្ស នៈងិដែណុះនាអំពំុ�ីូួនៈពួុក្នុនៅគឺ នៅដ្ឋាយ
នៅប្របើ��ម្ពណីុះ�  របស់្សពុកួ្នុនៅគឺ នៅ�ើយដ្ឋាក្នុ�់�ម្ពណីុះ� នៅនាះនៅ�នៅលើក្នុប្រម្គាល។

+ សាក្នុសួ្សរថ្លានៅត្ថើម្គានៈសិ្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុ់នៅផ្សាសងនៅទៀត្ថដែ�លអាចំម្គានៈទំនាក្នុ់ទំនៈងនៅ�នៈឹង
ជំវីតិ្ថការង្ហារ ឬជីំវតិ្ថផ្ទាា ល់�ូួនៈរបស់្សសិ្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុន់ៅនាះដែ�រឬនៅទ នៅ�ើយនៅធិើើការត្ថភាា ប�់�
ម្ពណីុះ� របស់្សពួុក្នុនៅគឺនៅ�តាម្ពនៅនាះ នៈងិនៅធិើើការដែណុះនាអំពំុ�ីូួនៈពួុក្នុនៅគឺ។

+ នៅធិើើដែបបនៅនៈះជាបនៈតបនាា បរ់��ត្ថទាល់ដែត្ថសិ្សកុាកាម្ពទាងំអស់្សបានៈនៅធិើើការត្ថភាា ប�់�ម្ពណីុះ�
របស់្សពុកួ្នុនៅគឺ និៈងបានៈដែណុះនា�ំូួនៈពុកួ្នុនៅគឺរចួំរាល់នៅ�ើយ។

• ដែលបងដែស្សើងរក្នុការពុិត្ថ
+ សិ្សកុាកាម្ពប្រតូ្ថវបានៈដែណុះនាឲំ្យយស្សរនៅស្សរអងគនៅ�ត្ថ� ឬឃូ្លាចំនួំៈនៈ ៣ នៅរៀបរាបអ់ពំុ�ីូួនៈពួុក្នុនៅគឺ

នៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សម្ពយួស្សនូៈកឹ្នុ។ ការស្សរនៅស្សរអងគនៅ�ត្ថ� គឺរួដែត្ថជាអើ ីដែ�លម្ពនិៈដែម្ពនៈជានៅរឿង
ទ�នៅ� ង្ហាយប្រស្សលួទាយ ដែត្ថអាចំអើកី្នុដំែបូងក្នុប៏ានៈ បា�ដែនៈតប្រត្ថវូចាំថំ្លា កុ្នុ�ងអងគនៅ�ត្ថ�ទាងំ៣៖
+ អងគនៅ�ត្ថ� ១ ម្ពនិៈដែម្ពនៈជាការពុិត្ថ
+ អងគនៅ�ត្ថ� ២ នៅទៀត្ថ គឺឺជាការពុិត្ថ

ែស�ងរក��រពិត ែស�ងរក��រពិត

ែស�ងរក��រពិត ែស�ងរក��រពិត

េ���ះ េ���ះ

េ���ះេ���ះ

សរេសរអង�េហត ុ២ គឺ����រពិត និង   
អង�េហត ុ១ េទៀតមិនែមន����រពិតអំពីអ�ក

សរេសរអង�េហត ុ២ គឺ����រពិត និង   
អង�េហត ុ១ េទៀតមិនែមន����រពិតអំពីអ�ក

សរេសរអង�េហត ុ២ គឺ����រពិត និង   
អង�េហត ុ១ េទៀតមិនែមន����រពិតអំពីអ�ក

សរេសរអង�េហត ុ២ គឺ����រពិត និង   
អង�េហត ុ១ េទៀតមិនែមន����រពិតអំពីអ�ក



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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+ សិ្សកុាកាម្ពប្រត្ថវូឆូ្នាំស់្សនៅវនៈ�ុអានៈ «អងគនៅ�ត្ថ�» ទាងំនៅនាះ នៅ�ើយសិ្សកុាកាម្ព�នៃទនៅទៀត្ថ
នៅធិើើការទស្សសនៈទ៍ាយថ្លានៅត្ថើអងគនៅ�ត្ថ�ម្ពយួណា នៅ�កុ្នុ�ងចំំនៅណាម្ពអងគនៅ�ត្ថ�ទាងំបីនៅនៈះ 
គឺជឺាការពុតិ្ថ។

+ ស្ស�ម្ពដែណុះនានំៅ�កានៈអ់ុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រមួ្ពលគឺួរដែត្ថចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពជាម្ពយួនៈឹងអងគនៅ�ត្ថ�ចំំនៈួនៈបី
របស់្ស�ួូនៈឯងនៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់សិ្សនៈ នៅទើបឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅធិើើម្ពតង។ 

+ បនាា បព់ុនីៅធិើើការទស្សសនៈទ៍ាយអងគនៅ�ត្ថ�របស់្សសិ្សកុាកាម្ពម្ពយួចំបន់ៅ�ើយ �ល់នៅពុល
ម្គាេ ស់្ស អងគនៅ�ត្ថ�ប្រត្ថវូប្របាបក់ារពុតិ្ថថ្លាអងគនៅ�ត្ថ�ម្ពយួពុតិ្ថ ម្ពយួណាម្ពនិៈពិុត្ថ។ 

• ស្សម្គាភ រៈនៅ�នៅលើនៅកាះដ្ឋាចំប់្រស្សយាល
+ ប្របាបសិ់្សកុាកាម្ពថ្លា ពុកួ្នុនៅគឺមុ្គាក្នុ់ៗ ប្រតូ្ថវបានៈនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សឲ្យយចំ�លរមួ្ពស្សដែម្ពតងនៅ�កុ្នុ�ងក្នុម្ពមវធិិី

ទ�រទស្សសនៈ�៍មមី្ពយួដែ�លបង្ហាា ញអពំុតី្ថ�ភាពុនៃនៈជីំវតិ្ថរស់្សនៅ�ប្របចាំនំៃ�ៃ ដែ�លពុកួ្នុនៅគឺប្រតូ្ថវដែត្ថ
ចំំណាយនៅពុល ៣ដែ� នៅ�នៅលើនៅកាះដ្ឋាចំប់្រស្សយាលម្ពយួដែត្ថមុ្គាក្នុឯ់ង។

+ ពុកួ្នុនៅគឺប្រតូ្ថវបានៈអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយយក្នុស្សម្គាភ រៈ «ប្របណិុះត្ថ» ម្ពយួ ដែត្ថម្ពនិៈអាចំជារ�ប�ត្ថរបស់្ស
ម្ពនៈ�ស្សសជាទបី្រស្ស�ញ់ ឬភាវរស់្សណាម្ពយួនៅនាះនៅទ។ នៅ�ើយទ�ក្នុនៅពុលឲ្យយសិ្សកុាកាម្ព
គឺតិ្ថពីុចំនៅមូ្ពើយរបស់្សពុកួ្នុនៅគឺ

+ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពលួគឺរួដែត្ថចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពពីុ�ូួនៈឯង នៅដ្ឋាយការពុនៈយល់អពំុអីើដីែ�លជាស្សម្គាភ រៈ
�ប៏្របណីុះត្ថនិៈងនៅ�ត្ថ�ផ្សាលដែ�ល�ួូនៈបានៈនៅប្រជំើស្សយក្នុវា។ បនាា បម់្ពក្នុគឺឺ�ល់នៅវនៈរបស់្ស
សិ្សកុាកាម្ពជាអុក្នុបរយិាយពុវីត្ថថ�ដែ�លនៅគឺចំងយ់ក្នុនៅ�តាម្ព នៈងិម្ព�លនៅ�ត្ថ�របស់្សពុកួ្នុនៅគឺ
បនៈត�ុ។

២. មេសចំក់តីមេផ្តតើ�អំពីមេ�មេ�ៀនទីី ១ 

នៅដ្ឋាយនៅប្របើប្របាស់្សសូាយនៃនៈបទបង្ហាា ញនៅបើក្នុ ប្រគឺូបណុះត� ះបណាត លគឺួរដែត្ថផ្សាតល់ទិ�ាភាពុទ�នៅ�នៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈ នៈិងវគឺគ
បណុះត� ះបណាត ល នៈិង រនៅបៀបវារៈលម្ពអតិ្ថនៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៅនាះ។ គឺួរដែត្ថពុនៈយល់សិ្សកុាកាម្ពថ្លា នៅស្សៀវនៅ�
ដែណុះនានំានានៈឹងប្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់ជំ�នៈ បា�ដែនៈតនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅចំៀស្សវាងការអានៈនៅស្សៀវនៅ�ដែណុះនានំៅនាះនៅដ្ឋាយ
ដែត្ថមុ្គាក្នុឯ់ង ពីុនៅប្រ�ះ�ំនៅណុះើ រនៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៈឹងលអប្របនៅស្សើរជាងនៅនៈះ ប្របសិ្សនៈនៅបើមុ្គាក្នុ់ៗ ឆ្លូងកាត្ថន់ៅម្ពនៅរៀនៈ
ត្ថំណាល�ុ �ណុះៈនៅពុលដែ�លវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៅនាះក្នុំពុ�ងដែត្ថម្គានៈការវវិត្ថតនៅ�ម្ព��។

៣. កា��ំពឹងទីុក់ សង្ឃឹឹ� និងក់ងវ�់ 

វាម្គានៈសារៈសំ្សខានៈដ់ែ�លប្រគឺូបណុះត� ះបណាត លគឺួរ ដែត្ថ�ឹងអំពីុការរពំុឹងទ�ក្នុរបស់្សសិ្សកុាកាម្ព នៅធិើើ��នៅចំុះការរពំុឹង
ទា ំង នៅនាះ   អាចំនឹៈងស្សថិត្ថនៅ�នៅប្រកាម្ពការប្រគឺបប់្រគឺងរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅ�ើយប្រគឺូបណុះត� ះបណាត លក្នុគួ៏ឺរដែត្ថ�ឹងអំពីុ
ក្នុងើល់នៅផ្សាសងៗដែ�លសិ្សកុាកាម្ពអាចំនៈឹងម្គានៈ ស្សតីពុីវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៅនាះផ្សាងដែ�រ ពុិនៅស្សស្ស�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈង
�ូឹម្ពសារ នៈិងវធីិិសាស្ត្រីស្សតនៅ�ក្នុុ�ងការផ្សាតល់ចំនំៅណុះះ�ឹង។ ឧទា�រណ៍ុះ នៅត្ថើសិ្សកុាកាម្ព ម្គានៈភាពុភិយ័ខូាចំដែ�រ
ឬនៅទ នៅ�នៅពុលពួុក្នុនៅគឺនឹៈងប្រត្ថូវបានៈនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយដែចំក្នុរដំែលក្នុពុត័្ថម៌្គានៈផ្ទាា ល់�ូួនៈ? ប្របសិ្សនៈនៅបើការរពំុឹងទ�ក្នុ នៈិង
ក្នុងើល់របស់្សសិ្សកុាកាម្ព អាចំ�ឹងទ�ក្នុជាម្ព�នៈ នៅនាះអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំនៃលលក្នុរក្នុវធិិី នៅ�ើម្ពបបី្រគឺបប់្រគឺង 
នៈិងបញ្ញាា ក្នុក់ាររពំុឹងទ�ក្នុរបស់្សសិ្សកុាកាម្ពនៅដ្ឋាយជា�ក្នុយស្សម្ពតផី្ទាា ល់ម្គាត្ថ ់ នៅ�ក្នុុ�ងក្នុម្ពមវធិិីនៅបើក្នុវគឺគ ក្នុ�៏�ចំជា
ធានាជំ�នៈថ្លានឹៈងនៅដ្ឋាះប្រសាយ ពុីការប្រពុួយបារម្ពភណាម្ពយួ ដែ�លបានៈនៅលើក្នុនៅ�ើងពីុសិ្សកុាកាម្ព។
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ការផ្សាតល់ម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បន់ៅ�សិ្សកុាកាម្ពវញិ ចាំបំាចំប់្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់ជំ�នៈនៅដ្ឋាយ�ក្នុយស្សម្ពតទីនៈភ់ិូនៈ ់ នៈិងជា
អនាម្ពកិ្នុ នៅធិើើ��នៅចំុះ សិ្សកុាកាម្ពនឹៈងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះស្ស�វត្ថថិភាពុនៅ�ក្នុុ�ងការដែចំក្នុរដំែលក្នុ។ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល
ប្របដែ�លជាអាចំទទួលបានៈពុត័្ថម៌្គានៈនៅនៈះនៅ�ម្ព�នៈនៅពុលចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពវគឺគបណុះត� ះបណាត ល តាម្ពរយៈ
ការវាយត្ថនៃម្ពូអំពីុត្ថប្រម្ពូវការ។  

វធិិីសាស្ត្រីស្សតម្ពយួនៅទៀត្ថ គឺឺការអនៈ�វត្ថតវធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លម្គានៈការចំ�លរមួ្ពនៅ�ក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុលនៅបើក្នុវគឺគបណុះត� ះ
បណាត ល ��ចំជា ឧទា�រណ៍ុះខាងនៅប្រកាម្ព៖

ក់តីសង្ឃឹឹ� និងក់ងវ�់ 

• គឺ�ស្សបនាា ត្ថប់ញ្ញឈរម្ពយួនៅ�ចំំក្នុណាត លផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំម្ពយួ នៅ�ខាងម្ព��បនៈាប។់
• នៅ�ដែផ្សាុក្នុខាងនៅលើបងអស់្សនៃនៈក្នុ�នៅឡានៈម្ពយួ ស្សរនៅស្សរ�ក្នុយ «ក្នុតីស្សងឹមឹ្ព» នៈិងនៅ�ដែផ្សាុក្នុខាងនៅលើ

បងអស់្សនៃនៈ  ក្នុ�នៅឡានៈ ម្ពយួនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ ស្សរនៅស្សរ�ក្នុយ «ក្នុងើល់»។
• ផ្សាតល់ជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពទាងំឡាយនៈ�វប្រក្នុដ្ឋាស្សក្នុត្ថប់្រតា ដែ�លម្គានៈភាពុស្សអិត្ថនៅ�ដែផ្សាុក្នុខា ង

នៅប្រកាយ (sticky note) ឬ អាចំជំំនៈួស្សនៅដ្ឋាយប្រក្នុដ្ឋាស្សដែ�លម្គានៈទំ�ំនៅស្សមើបា�ស្សត�កាត្ថ នៈិង 
ដ្ឋាក្នុប់ងស់្សអិត្ថនៅ�ដែក្នុបរកាត របញ្ញឈរផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំនៅនាះ នៅធិើើ��នៅចំុះពុួក្នុនៅគឺអាចំបិត្ថប្រក្នុដ្ឋាស្ស
របស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅ�នៅលើផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធំិនៅនាះបានៈ។

• ផ្សាតល់ជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុ់ៗ នៈ�វប្រក្នុដ្ឋាស្សចំំនៈួនៈ ៤-៦ស្សនៈូឹក្នុ នៈិងនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយពុួក្នុនៅគឺស្សរនៅស្សរគឺំនិៈ
ត្ថ��ស្សៗ�ុនៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សដ្ឋាចំន់ៅដ្ឋាយដែ�ក្នុពុី�ុ គឺំនិៈត្ថម្ពយួ នៅប្របើប្រក្នុដ្ឋាស្សម្ពយួ។

• ស្សប្រម្គាប ់«ក្នុតីស្សងឹមឹ្ព» ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថស្សរនៅស្សរអំពីុអើីដែ�លពុួក្នុនៅគឺស្សងឹមឹ្ពថ្លានៈឹងទទួលបានៈពីុ
វគឺគបណុះត� ះ បណាត លនៅនាះ ឧទា�រណ៍ុះ ចំង�់ឹងពីុប្របធានៈបទណាម្ពយួ ឬនៅចំះនៅម្ពនៅរៀនៈ
អើីម្ពយួ អាចំជាជំំនាញជាក្នុ ់�ក្នុណ់ាម្ពយួក្នុប៏ានៈ។

• ស្សប្រម្គាប ់ «ក្នុងើល់» ពុួក្នុនៅគឺគួឺរដែត្ថស្សរនៅស្សរអំពុីក្នុងើល់នានាដែ�លពុួក្នុនៅគឺម្គានៈ ស្សតីពុីវគឺគ
បណុះត� ះបណាត លនៅនាះ អាចំ�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈង�ូឹម្ពសារនៅម្ពនៅរៀនៈ ឬសិ្សលបៈក្នុុ�ងការបនៅប្រងៀនៈម្ពនៈ�ស្សស
នៅពុញវយ័/វធិិីសាស្ត្រីស្សតបនៅប្រងៀនៈនៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៅនាះ។ ឧទា�រណ៍ុះ ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈ
ក្នុងើល់ថ្លា វគឺគបណុះត� ះបណាត លនៈឹងរមួ្ពបញ្ញេ� លការស្សដែម្ពតង ឬថ្លា ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងម្ពនិៈទទួលបានៈ
ចំំនៅណុះះ�ឹង�មីៗ នៅនាះនៅទ។ល។

• បញ្ញាា ក្នុជ់ំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពថ្លា ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះនឹៈងរក្នុាជំ�នៈនៈ�វភាពុអនាម្ពកិ្នុ នៈិងនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត
ពុួក្នុនៅគឺឲ្យយស្សរនៅស្សរអើីក្នុន៏ៅដ្ឋាយដែ�លពួុក្នុនៅគឺគឺិត្ថនៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់។

• នៅ�នៅពុលដែ�លសិ្សកុាកាម្ពប្រគឺបរ់�បបានៈបញ្ញេបក់ារបិត្ថប្រក្នុដ្ឋាស្សរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅ�នៅលើកាត រ
បញ្ញឈរផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្ស ធំិ   នៅនាះរចួំរាល់នៅ�ើយ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថអានៈប្រក្នុដ្ឋាស្ស
ទាងំនៅនាះនៅដ្ឋាយនៅស្សៃៀម្ពសាៃ ត្ថន់ៈិងនៅម្ពើលថ្លាជារមួ្ព នៅត្ថើម្គានៈប្រក្នុដ្ឋាស្សម្ពយួចំំនៈួនៈ ដែ�លអាចំ
ដ្ឋាក្នុប់ញ្ញេ� ល�ុជាប្រកុ្នុម្ពបានៈដែ�រឬនៅទ។ ឧទា�រណ៍ុះ ៖ ប្របសិ្សនៈនៅបើម្គានៈម្ពនៈ�ស្សសពុីរឬបីនាក្នុ់
បានៈក្នុំណុះត្ថរ់ក្នុនៅ�ើញ ប្របនៅភិទជាក្នុ�់ក្នុណ់ាម្ពយួនៃនៈវធិិីសាស្ត្រីស្សតបនៅប្រងៀនៈថ្លាជាក្នុងើល់
ម្ពយួ។ល។

• អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៅដ្ឋាះប្រសាយជាម្ពយួ ក្នុតីស្សងឹមឹ្ព នៈិង ក្នុងើល់ទាងំនៅនាះ តាម្ពរយៈ



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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ការប្រគឺបប់្រគឺងការរពំុឹងទ�ក្នុការបញ្ញាា ក្នុអ់ំពីុក្នុតីស្សងឹមឹ្ពនៅ�ចំំណុះ� ចំដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធ នៈិងការ
នៅដ្ឋាះប្រសាយបញ្ញាា ក្នុងើល់នានាដែ�លបានៈនៅលើក្នុនៅ�ើង។

៤. កា�កា���សុវតុិភាព

នៅ�នៅពុលនៅបើក្នុវគឺគនីៈម្ពយួៗ គួឺរដែត្ថរមួ្ពចំងចាំ ំ នៈិងទទួលសាគ ល់ថ្លាម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុ់ៗ ម្គានៈ«សុាក្នុសុាម្ពអតី្ថត្ថ
កាល» ��ស្សៗ�ុ។ បញ្ញាា ក្នុច់ំំនៅ�ះសិ្សកុាកាម្ពទាងំឡាយថ្លា ប្របសិ្សនៈនៅបើនៅ�ចំំណុះ� ចំណាម្ពយួនៅ�ក្នុុ�ង
អំ��ងនៅពុលនៃនៈវគឺគបណុះត� ះ បណាត  លនៅនៈះ ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះនៅទើស្សទាល់នៅនាះ ពុួក្នុនៅគឺអាចំនៅចំញនៅ�នៅប្រ�
បនៈាប ់ និៈងចំំណាយនៅពុលម្ពយួចំំនៈួនៈនៅ�ខាងនៅប្រ�ដែត្ថមុ្គាក្នុឯ់ងបានៈ។ ម្ពនិៈដែត្ថបា�នៈនៅណាះ ប្រពុម្ពទាងំ
នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតពុួក្នុនៅគឺឲ្យយនៅស្សុើស្ស�ំការជំំនៈួយពុីអុ ក្នុស្សប្រម្ព បស្សប្រម្ពួលផ្សាងដែ�រ ប្របសិ្សនៈនៅបើពុួក្នុនៅគឺប្រត្ថូវការ។ វាក្នុ៏
ជាទមូ្គាបអ់នៈ�វត្ថត�ល៏អម្ពយួផ្សាងដែ�រនៅ�ក្នុុ�ងការបង្ហាើ រជាម្ព�នៈ ចំំនៅ�ះសូាក្នុសុាម្ពនានាពុីអតី្ថត្ថកាល ដែ�ល
អាចំនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងចំំនៅ�ះសិ្សកុាកាម្ពទាងំឡាយ នៅ�ម្ព�នៈនៅពុលចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពការបណុះត� ះបណាត ល នៈិងដែស្សើងរក្នុ
ពុត័្ថម៌្គានៈអំពីុនៅស្សវា�បំ្រទនានា ដែ�លសិ្សកុាកាម្ពអាចំរក្នុនៅ�ើញតាម្ពស្សញ្ញាញ ដែ�លប្របាបព់ុីទីតាងំក្នុដែនៈូង
ប្របឹក្នុានៅយាបល់ ប្របសិ្សនៈនៅបើចាំបំាចំ។់ ឧទា�រណ៍ុះ៖ នៅត្ថើម្គានៈនៅស្សវាផ្សាតល់ប្របឹក្នុានៅយាបល់នៅ�ក្នុុ�ងម្ព�លដ្ឋាា នៈ
ណាម្ពយួ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺអាចំទទួលបានៈការបង្ហាា ញផ្សាូ�វនៅ�កានៈទ់ីនៅនាះដែ�រឬនៅទ ប្របសិ្សនៈ នៅបើប្រត្ថូវការ?

៥. ព័ត៌�នអំពកី់ដែនួងបណ្តុះះ�ះបណ្តាា្�

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រមួ្ពលក្នុគ៏ឺួរដែត្ថប្រគឺប�ណុះត បន់ៅលើចំំណុះ� ចំនានាដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធនៈឹងការបំនៅពុញតាម្ពត្ថប្រមូ្ពវការ
ម្ព�លដ្ឋាា នៈផ្សាងដែ�រ ��ចំជា៖

• ស្ស�វត្ថថិភាពុ និៈងស្សនៈតិស្ស�� នៅ�លគឺឺ ប្រចំក្នុនៅចំញនៅ�នៅពុលម្គានៈអគឺគិភិយ័ នៈិងអើីដែ�លប្រត្ថូវនៅធិើើ 
ក្នុុ�ងក្នុរណីុះម្គានៈស្សញ្ញាញ ប្របកាស្សអាស្សនៈុ

• ទីតាងំបងគនៈ ់និៈងស្សម្គាភ រៈបនៈាបទ់ឹក្នុ
• នៅម្គាា ងទទួលទានៈអា�រនៃ�ៃប្រត្ថង ់និៈងពុត័្ថម៌្គានៈលម្ពអតិ្ថណាម្ពយួដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធ

៦. វិធាន�ូ�ដ្ឋាា្ន

នៅ�នៅពុលចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពនៃនៈវគឺគសិ្សក្នុានីៈម្ពយួៗ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រមួ្ពលគឺួរដែត្ថរមួ្ព�ុបនៅងើើត្ថវធិានៈម្ព�លដ្ឋាា នៈម្ពយួ
ចំំនៈួនៈ ជាម្ពយួសិ្សកុាកាម្ពទាងំឡាយ នៅធិើើ��នៅចំុះ នៈឹងម្គានៈវធិិីនៅធិើើការម្ពយួដែ�លទទួលបានៈការប្រពុម្ពនៅប្រពុៀង 
ដែ�លជាម្ព�លដ្ឋាា នៈប្រគឹឺះស្សប្រម្គាបក់ារកាត្ថប់នៈថយក្នុតាត អវជិំាម្គានៈ នៈិងប្រគឺបប់្រគឺងឥរយិាប�នានា ��ចំជា 
ការនៅប្របើប្របាស់្សទ�រស័្សពុាចំល័ត្ថនៅ�អំ��ងនៅពុលបណុះត� ះបណាត ល ជានៅ�ើម្ព។

ស្សរនៅស្សរវធិានៈម្ព�លដ្ឋាា នៈនៅ�នៅលើផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ នៅ�ខាងម្ព��បនៈាបប់ណុះត� ះបណាត ល នៈិងនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយ
សិ្សកុាកាម្ពនៅធិើើការសំ្សណុះ� ម្ពពុរអំពីុអើីដែ�លគឺួរដែត្ថជាវធិានៈម្ព�លដ្ឋាា នៈ។ វធិានៈម្ព�លដ្ឋាា នៈអាចំរមួ្ពបញ្ញេ� ល
ចំំណុះ� ចំនានា ��ចំជា៖

• ទ�រស័្សពុាចំល័ត្ថគឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈរក្នុាទ�ក្នុនៅ�ក្នុុ�ងកាប�ប រ��ត្ថ�ល់នៅម្គាា ងស្សប្រម្គាក្នុ
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• ពុ�ំម្គានៈការជំដែជំក្នុ�ុជាម្ពយួអុក្នុអងគ�យដែក្នុបរខាង នៅ��ណុះៈនៅពុលដែ�លនៈរណាមុ្គាក្នុក់្នុំពុ�ងដែត្ថ
នៈិយាយនៅ�ក្នុុ�ងការប្របជំ�ំប្រក្នុុម្ពនៅនាះនៅទ

• ផ្សាតល់ការនៅ�រពុចំំនៅ�ះទស្សសនៈៈ��ស្សៗ�ុ
• អើីដែ�លបានៈនៈិយាយនៅ�ក្នុុ�ងបនៈាបប់ណុះត� ះបណាត លគឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈរក្នុាទ�ក្នុជាការស្សម្គាៃ ត្ថ់
• សិ្សកុាកាម្ពប្រគឺបរ់�បគួឺរដែត្ថប្រត្ថ�បម់្ពក្នុពីុស្សប្រម្គាក្នុវញិឲ្យយបានៈទានៈន់ៅពុលនៅវ�។

៧. ម្រាក់ដ្ឋាសសួនសំណ្តុះួ� និងធីនធាន

បតិ្ថផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិពីំុរស្សនូៈកឹ្នុនៅ�នៅលើជំញ្ញាា ងំបនៈាបប់ណុះត� ះបណាត ល។ ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធំិម្ពយួស្សនូៈកឹ្នុគួឺរដែត្ថបតិ្ថ
សូាក្នុនៅ�ម ះថ្លា «សួ្សនៈសំ្សណួុះរ» នៈងិផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិមំ្ពយួស្សនូៈកឹ្នុនៅទៀត្ថគួឺរដែត្ថបតិ្ថសូាក្នុនៅ�ម ះថ្លា «ធិនៈធានៈ»។

• សួ្សនៈសំ្សណួុះរ៖ គឺឺស្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ពទាងំឡាយម្ពក្នុកានៈផ់្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំនៅនាះ នៈិងស្សរនៅស្សរ
សំ្សណួុះរណា ម្ពយួជាលក្នុុណុះៈអនាម្ពកិ្នុ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លា ពុួក្នុនៅគឺម្ពនិៈទទួលបានៈ
ចំនៅម្ពូើយស្សប្រម្គាបសំ់្សណួុះរ ទាងំនៅនាះនៅ�ក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុលបណុះត� ះបណាត លនៅនាះនៅទ។ ឬអុក្នុ
ស្សប្រម្ពប ស្សប្រម្ពួលអាចំបដែនៈថម្ពសំ្សណួុះរ   ដែ�លអុក្នុចួំលរួម្ពបានៈសួ្សរ នៅ�កុ្នុ� ងអំ��ងនៅពុល
បណុះត� ះបណាត ល ដែ�លអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលយល់ ថ្លា ពុួក្នុនៅគឺម្ពនិៈអាចំនៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈងសំ្សណួុះរ
ទាងំនៅនាះបានៈនៅ�នៅពុលនៅនាះ។ បនាា បម់្ពក្នុ អុក្នុ ស្សប្រម្ពប ស្សប្រម្ពួល អាចំប្រតួ្ថត្ថពិុនៈិត្ថយនៅ�ើងវញិ 
នៈិងនៅឆ្លូើយត្ថបនៅ�នៅពុលណាម្ពយួនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ ដែ�លស្សម្ពប្រស្សប។

• ធិនៈធានៈ៖ ជាញឹក្នុញាប ់អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល ឬសិ្សកុាកាម្ពប្រត្ថូវគឺិត្ថអំពីុធិនៈធានៈ (នៅស្សៀវនៅ� ឬ
នៅគឺ�ទំពុរ័។ល។) ដែ�លម្គានៈប្របនៅយាជំនៈ ៍ នៅ�ក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុលនៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៅនាះ។ 
អុ ក្នុស្សប្រម្ពប ស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៅប្របើប្របាស់្សកាត រធិនៈធានៈ នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើការក្នុត្ថប់្រតាធិនៈធានៈដែ�លម្គានៈ
ប្របនៅយាជំនៈទ៍ាងំនៅនៈះ ជាបញ្ញា ីធិនៈធានៈបដែនៈថម្ពម្ពយួស្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ព។ នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈ
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុានីៈម្ពយួៗ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំដែចំក្នុជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពនៈ�វពុត័្ថម៌្គានៈបដែនៈថម្ពនានា
ដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងជំ�នៈ�ល់សិ្សកុាកាម្ព។
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ក់ិចំចកា�សម្រា�បសម្រា�ួ�ម្រាបចាំំថ្ងៃ�ៃ
កា��ំឭក់មេ�មេ�ៀនមេ�មេព�ម្រាពឹក់ 

ជានៅរៀងរាល់ប្រពុកឹ្នុនៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត ល គឺរួដែត្ថប្រត្ថវូបានៈចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពនៅដ្ឋាយការរឭំក្នុនៅ�ើងវញិអពំុចំីំណុះ� ចំសំ្សខានៈ់ៗ
ដែ�លបានៈនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថកាល់ពុនីៃ�ៃម្ព�នៈ។ ការរឭំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈនៅនៈះគួឺរដែត្ថបានៈនៅធិើើនៅ�ើងនៅដ្ឋាយនៅប្របើស្សក្នុម្ពមភាពុ ដែ�លបងើ
ភាពុស្សបាយរកី្នុរាយ និៈងម្គានៈរយៈនៅពុលម្ពនិៈនៅលើស្សពុ ី១៥ នាទនីៅនាះនៅទ។ ប្របនៅភិទនៃនៈស្សក្នុម្ពមភាពុអាចំជា៖

• ការសួ្សរសំ្សណួុះរជាប្រក្នុុម្ព
• ដែលបងបាល់ ដែ�លត្ថប្រម្ពូវឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅបាះបាល់នៅ�មុ្គាក្នុ ់ នៈិងសួ្សរ/នៅឆ្លូើយសំ្សណួុះរ នៅដ្ឋាយ

ដែផ្សាអក្នុនៅលើនៅម្ពនៅរៀនៈដែ�លបានៈនៅរៀនៈកាលពុីនៃ�ៃម្ព�នៈ
• សំ្សណួុះរដែ�លប្រតូ្ថវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងជាម្ព�នៈ ប្រត្ថូវបានៈស្សរនៅស្សរនៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្ស នៈិងបត្ថទ់�ក្នុ

នៅ�ក្នុុ�ងម្ពកួ្នុម្ពយួ។ សិ្សកុាកាម្ពចាំបយ់ក្នុសំ្សណួុះរនៅដ្ឋាយនៃចំ�នៈយ។
អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រមួ្ពលគឺួរដែត្ថធានាថ្លា សិ្សកុាកាម្ពប្រគឺបរ់�ប (ទាងំប�រស្ស នៈិងស្ត្រីស្សតី) បានៈចំ�លរមួ្ពនៅ�ក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុ
នានាក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុការរឭំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈនៅនាះ។

សក់�មភាពបមេងើើនថា�ព�មេម្រាកាយអាហា�ថ្ងៃ�ៃម្រាតង់ 

ម្គានៈការទទួលសាគ ល់យាា ងទ�លំទ��យថ្លា ក្នុប្រម្ពតិ្ថថ្លាម្ពពុលនៃនៈការផ្សាេងអ់ារម្ពមណ៍ុះ នៈិងការចំ�លរមួ្ពចំំដែណុះក្នុ
របស់្សសិ្សកុាកាម្ពនៈឹងធូាក្នុច់ំ�ះនៅ�នៅប្រកាយអា�រនៃ�ៃប្រត្ថង ់ នៅគឺបានៈដែណុះនាថំ្លា នៅពុលរនៅស្សៀលនៈីម្ពយួៗគឺួរដែត្ថ
ចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពនៅដ្ឋាយស្សក្នុម្ពមភាពុបនៅងើើនៈថ្លាម្ពនៅពុលនៅ�នៅពុលរនៅស្សៀល ដែ�លជាស្សក្នុម្ពមភាពុបនៅងើើត្ថភាពុស្សបា យ
រកី្នុរាយម្ពយួ នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅធិើើការផូ្ទាស់្សទីនៃនៈរាងកាយរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ ម្គានៈគឺំនិៈត្ថជានៅប្រចំើនៈដែ�លអាចំ
ដែស្សើងរក្នុបានៈនៅ�តាម្ពប្របពុន័ៈធអ�ីនៈធឺិណិុះត្ថ ឬអាចំទទួលបានៈគឺំនិៈត្ថនៃចំុប្របឌិ័ត្ថតាម្ពរយៈការបនៅងើើត្ថនៅ�ើងវញិនៈ�វ
ដែលបងនានាដែ�លអុក្នុធូាបន់ៅលងកាលពុីនៅក្នុមង។ ចំនំៈ�ចំសំ្សខានៈក់្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ គឺឺនៅធិើើឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅធិើើការ
ផូ្ទាស់្សទី ឬម្គានៈចំលនា។

នៅទាះបីជាយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ចំ�រប្របុងប្របយត័្ថុថ្លា ម្ពនិៈប្រត្ថូវនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយចំ�លរមួ្ពនៅធិើើអើីដែ�លអាចំនៅធិើើឲ្យយពួុក្នុនៅគឺម្គានៈ
អារម្ពមណ៍ុះនៅទើស្សទាល់ផ្សាូ�វកាយ ឬផ្សាូ�វចំិត្ថតនៅនាះនៅទ។ 

កា��ំឭក់ម្រាបចាំំថ្ងៃ�ៃ (បិទី) 

នៅ�នៅពុលបញ្ញេបន់ៃ�ៃនីៈម្ពយួៗ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៃលលក្នុនៅពុល ១៥នាទី ស្សប្រម្គាបឲ់្យយសិ្សកុាកាម្ព សួ្សរ
សំ្សណួុះរ និៈងផ្សាតល់ម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បជ់ាលក្នុុណុះៈអនាម្ពកិ្នុផ្សាងដែ�រ។ ម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បអ់ាចំប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្សស្សប្រម្គាប់
ផ្សាតល់ពុត័្ថម៌្គានៈអំពីុរនៅបៀបដែ�លអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលនឹៈងនៅធិើើការបនៅប្រងៀនៈនៅ�នៃ�ៃបនាា ប។់

វធិិីម្ពយួក្នុុ�ងការផ្សាតល់ម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បន់ៅនៈះ គឺឺម្គានៈលក្នុុណុះៈប្រប�ក្នុប់្របដែ�ល�ុនៅ�នៈឹងវធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លបានៈ
ពុនៈយល់នៅ�ក្នុុ�ងវធិិីសាស្ត្រីស្សត «ក្នុតីស្សងឹមឹ្ព នៈិងក្នុងើល់» ដែ�រ ដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅរៀបរាបន់ៅ�ក្នុុ�ងដែផ្សាុក្នុខាងនៅលើ។ បា�ដែនៈត
ជំំនៈួស្សឲ្យយការនៅប្របើប្របាស់្ស «ក្នុតីស្សងឹមឹ្ព នៈិងក្នុងើល់» ជាចំំណុះងនៅជំើងនៅនាះ ចំ�រនៅប្របើប្របាស់្សចំណំុះងនៅជំើង «នៅត្ថើចំំណុះ� ចំ
ណា�ូះដែ�ល�ំនៅណុះើ រការបានៈយាា ងលអជាងម្ព�នៈ?» នៈិង «នៅត្ថើចំំណុះ� ចំណា�ូះដែ�លគឺួរដែត្ថនៅធិើើឲ្យយបានៈលអជាង
នៅនៈះនៅទៀត្ថ ប្របសិ្សនៈនៅបើអាចំ» (នៅត្ថើចំំណុះ� ចំណា�ូះដែ�លអុក្នុចំងឲ់្យយអនៈ�វត្ថត��ស្សពីុនៅនៈះ)។ អុក្នុស្សប្រម្ពប ស្សប្រម្ពួល
ប្រត្ថូវធានាថ្លា កាត រនៅនាះដែបរម្ព��នៅ�រក្នុជំញ្ញាា ងំមុ្គាង នៅ�ើម្ពបរីក្នុាភាពុអនាម្ពកិ្នុ។ .
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មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�លបំណុះងរបស់្សនៅម្ពនៅរៀនៈទី៣នៅនៈះ គឹឺនៅ�ើម្ពបនីៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត�ល់ប្រក្នុុម្ពម្ពស្ត្រីនៈតអីនៈ�វត្ថថចំាប ់
ក្នុុ�ងការបនៅងើើនៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតរបស់្ស�ូួនៈ និៈងអភិវិឌ័ឹ�ូួនៈក្នុុ�ងការនៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈង នៅយនៈឌ័រ័ឲ្យយកានៈដ់ែត្ថលអជាងម្ព�នៈ។

វតុ�បំណ្តុះងថ្ងៃនកា�មេ�ៀនសូម្រាត

១. ក្នុំណុះត្ថស់្សម្គាគ ល់នៈ�វចំនំៅណុះះ�ឹង ជំំនាញ នៈិងស្សម្ពត្ថថភាពុដែ�លផ្សាតល់ត្ថនៃម្ពូក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថត
ចំាប់

២.  កំ្នុណុះត្ថស់្សម្គាគ ល់នៈ�វការបនៅងើើនៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតរបស់្ស�ូួនៈ និៈងអភិវិឌ័ឹ�ូួនៈ

៣. នៅប្របើប្របាស់្សចំិត្ថតវទិាដែផ្សាុក្នុ�ំនៅណុះើ រការ�ួរក្នុាល ដែ�លដែស្សើងយល់អំពីុជំំនៅនៈឿដែ�លដ្ឋាក្នុក់្នុំ�ិត្ថនៅលើ
�ូួនៈឯង ដែ�លនៅយើងបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងនៅរៀងៗ�ូួនៈ នៈិងរនៅបៀបដែ�លជំំនៅនៈឿទាងំនៅនៈះបានៈទទួលរង
ឥទធិពុលដែផ្សាុក្នុនៅយនៈឌ័រ័

៤. នៅប្របើប្របាស់្សឧបក្នុរណ៍ុះ នៈិងបនៅចំេក្នុនៅទស្សស្សប្រម្គាបក់ារក្នុសាងទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតនៅលើ�ូួនៈឯង

៥. ដែស្សើងយល់បដែនៈថម្ពពីុរនៅបៀបដែ�លអាចំបនៅងើើនៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថត នៈិងអភិវិឌ័ឍ�ូួនៈនៅយើងផ្ទាា ល់ក្នុុ�ងប្រកុ្នុម្ព
ម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប។់

ក់ំណ្តុះត់សម្រា��់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

ចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈ់ៗ នៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈនៅនៈះគឺឺបនៅងើើនៈការនៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈងការដែប្របប្របួលនៃនៈនៅយនៈឌ័រ័ នៅ�នៅពុលដែ�លម្ពស្ត្រីនៈតី
អនៈ�វត្ថតចំាបន់ៅធិើើការដែត្ថមុ្គាក្នុឯ់ង នៈិងជាប្រកុ្នុម្ព។ រាល់ការផូ្ទាស់្សបត�រអើីម្ពយួ វាប្រតូ្ថវការនៅពុលនៅវ� នៈិងភាពុ

សៀ�ចំកោី�សៀងេប់
អ្ន�ពីសៀ�សៀ�ៀន

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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ស្ស�ីស្សង្ហាើ ក្នុ�ុ់ ��នៅចំុះនៅ�ើយនៅ�ើម្ពបវីគឺគសិ្សក្នុាប្រតឹ្ថម្ពរយៈនៅពុលបា�នាម នៈនៃ�ៃពិុត្ថម្ពនិៈអាចំផូ្ទាស់្សបត�រអើីបានៈនៅប្រចំើនៈនៅទ។ 
នៅ�ត្ថ�នៅនៈះ វគឺគបណុះត� ះបណាត លនៅនៈះ គឺឺនៅ�ើម្ពបផី្សាតល់ជំ�នៈ នៈិង�បំ្រទ�ល់សិ្សកុាកាម្ពក្នុុ�ងការសា� ំនៅ�នៈឹងការផូ្ទាស់្ស
បត�រ នៈិងការ�ិត្ថ�ំម្ពយួចំំនៈួនៈ��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

• ស្សម្គាគ ល់ពុីត្ថប្រមូ្ពការនៃនៈការផូ្ទាស់្សបត�រ ដែ�លនៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈង នៅយនៈឌ័រ័
• ឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុរនៅបៀបដែ�ល នៅយនៈឌ័រ័ម្គានៈផ្សាល់បាះ�ល់នៅលើទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតរបស់្សប�គឺគលណាមុ្គាក្នុ ់នៈិង

ភាពុនៅជំឿជាក្នុរ់បស់្សនៅគឺ
• បនៅងើើនៈការយល់ចំិត្ថតចំំនៅ�ះម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារ ដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើការនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត នៈិងការ�ិត្ថ�ំក្នុុ�ង

ការផូ្ទាស់្សបត�រ
• បនៅងើើនៈចំំនៅណុះះ�ឹង ជំំនាញ នៈិងបនៅចំេក្នុនៅទស្សនានា ដែ�លអាចំនៅប្របើប្របាស់្ស នៈិងដែចំក្នុរដំែលក្នុ

ជាម្ពយួម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារ�ន៏ៃទ
សិ្សកុាកាម្ពក្នុុ�ងវគឺគនៅនៈះគួឺរដែត្ថម្គានៈចំំនៅណុះះ�ឹងម្ព�លដ្ឋាា នៈពីុចំំនៈ�ចំខាងនៅប្រកាម្ពនៅនៈះ៖

• នៅភិទ
• បទដ្ឋាា នៈ និៈងក្នុតាត នៅផ្សាសងៗនៃនៈនៅយនៈឌ័រ័
• បិត្ថ�និៈយម្ព
• ការនៅរ ើស្សនៅអើងនៅយនៈឌ័រ័

ម្ព�នៈនៅពុលចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពនៅម្ពនៅរៀនៈ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថផ្សាតល់នៅយាបល់�ល់សិ្សកុាកាម្ពឲ្យយឆ្លូងកាត្ថន់ៅម្ពនៅរៀនៈទី ១ 
«ការយល់�ឹងពីុនៅយនៈឌ័រ័ស្សប្រម្គាបម់្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតនៈច៍ំាប»់ ឬវគឺគអនៈឡានៈ «�ា� ំ�ឹងពីុនៅយនៈឌ័រ័៖ ការដែណុះនាអំំពីុ
ស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័ ស្សប្រម្គាបម់្ពស្ត្រីនៈតី UN»3

នៅ�លបំណុះងសំ្សខានៈ់ៗ នៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈនៅនៈះ គឺឺនៅ�ើម្ពបនីៅប្របើប្របាស់្សវធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លនៅឆ្លូើយត្ថម្ពនឹៈងនៅយនៈឌ័រ័ស្សប្រម្គាបក់ារ
នៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង នៈិងការអភិវិឌ័ឍ�ូួនៈ តាម្ពរយៈការនៅប្របើរមួ្ពបញ្ញា� ល�ុរវាងប្រទឹស្សតីចំិត្ថតសាស្ត្រីស្សត នៈិង
ស្សក្នុម្ពមភាពុឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង ក្នុុ�ងការបនៅងើើត្ថនៈ�វនៈិយម្ពនៈយ័ «ការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង»។ នៅម្ពនៅរៀនៈនៅនៈះ រ�ម្ពបញ្ញេ� ល
ផ្សាងដែ�រនៈ�វវធិិីសាស្ត្រីស្សត ដែ�លម្ពនិៈ��ចំ ពុីវធិិីសាស្ត្រីស្សតចាំស់្សនៅផ្សាសងស្សប្រម្គាប�់ើឹក្នុ�ត្ថក់្នុុ�ងការបនៅងើើនៈការនៅជំឿជាក្នុ់
នៅលើ�ូួនៈឯង និៈងការអភិវិឌ័ឹ�ូួនៈ។ វធិិីចាំស់្សទាងំនៅនាះនៅផ្ទាត យនៅលើ នៅប្របើប្របាស់្សភាសាកាយវកិារ នៈិងចាំបន់ៃ� 
�ណុះៈដែ�លស្សក្នុម្ពមភាពុទាំងនៅនាះ�ក្នុ់��ចំជា�ំប្រទ�ល់ការបនៅងើើត្ថការនៅជំឿជាក្នុ់ដែបបបិត្ថ�នៈិយម្ព។ 
នៅ�លបំណុះងចំំបង គឺឺនៅ�ើម្ពបនីៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតក្នុុ�ងការក្នុសាងការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង នៅដ្ឋាយនៅបើក្នុចំំ� នៈិង
នៅសាម ះប្រត្ថង ់ នៅ�ើយនៅដ្ឋាយទទួលសាគ ល់ថ្លាម្ពនៈ�ស្សសទាងំអស់្ស គឺឺជាប�គឺគលនៈិងម្គានៈវធិិីនៅផ្សាសង�ុក្នុុ�ងការបង្ហាា ញ
ពុីអារម្ពមណ៍ុះ ការគឺិត្ថ នៈិងគឺំនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ វគឺគសិ្សក្នុានៅនៈះនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើការនៅប្របើប្របាស់្សវធិិីសាស្ត្រីស្សត�មីម្ពយួដែបប
នៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ ដែ�លស្សម្ពប្រស្សបក្នុុ�ងការបនៅងើើនៈការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯងនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប។់
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�មេបៀបវា��ថ្ងៃនវគ្គគបណ្តុះះ�ះបណ្តាា្�

ថ្ងៃ�ៃទីី�ួយ ថ្ងៃ�ៃទីីពី� ថ្ងៃ�ៃទីីបី ថ្ងៃ�ៃទីីបួន

ក់ិចំចស្វាា្គ្គ�ន៍ និងមេ�ោ្ងមេបើក់វគ្គគ  

(៣០នាទី)
មេ�ោ្ង�ំឭក់មេ�មេ�ៀន មេព�ម្រាពឹក់ 

(១៥នាទី)
មេ�ោ្ង�ំឭក់មេ�មេ�ៀន មេព�ម្រាពឹក់ 

(១៥នាទី)
មេ�ោ្ង�ំឭក់មេ�មេ�ៀន មេព�ម្រាពឹក់ 

(១៥នាទី)

មេ�ោ្ងសិក់្សាទីី�ួយ៖ 

គឺ�រដែផ្សានៈទីអំពីុទិ�ាភាពុទាងំម្ព�ល
 (៦០ នាទី)

មេ�ោ្ងសិក់្សាទីី�ួយ៖ 

រនៅបៀបនៃនៈការក្នុំណុះត្ថន់ៅយនៈឌ័រ័ 
បាះ�ល់�ល់ជំំនៅនៈឿប�គឺគល
(៩០ នាទី) 

មេ�ោ្ងសិក់្សាទីី�ួយ៖ 

វធិិីសាស្ត្រីស្សតកុ្នុ�ងការបនៅងើើត្ថការ
នៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង
(១៤៥ នាទី)

មេ�ោ្ងសិក់្សាទីី�ួយ៖ 

ការអភិវិឌ័ឍ�ូួនៈ និៈងប្រក្នុុម្ព 
(ដែផ្សាុក្នុទីម្ពយួ) 
(១៨០ នាទី)

ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី)

មេ�ោ្ងសិក់្សាទីីពី�៖ 

នៅយនៈឌ័រ័ នៈិងការអនៈ�វត្ថតចំាប់
 
(៩០ នាទី)

មេ�ោ្ងសិក្់សាទីីពី�៖ 

រនៅបៀបដែ�លជំំនៅនៈឿរបស់្ស�ូួនៈ
បនៅងើើត្ថនៅ�ើង 
(៩០ នាទី)

មេ�ោ្ងសិក់្សាទីី�ួយ៖ 

បនៈត
មេ�ោ្ងសិក់្សាទីី�ួយ៖

បនៈត

អា�រនៃ�ៃប្រត្ថង ់(៦០ នាទី) អា�រនៃ�ៃប្រត្ថង ់(៦០ នាទី) អា�រនៃ�ៃប្រត្ថង ់(៦០ នាទី) អា�រនៃ�ៃប្រត្ថង ់(៦០ នាទី)

មេ�ោ្ងសិក់្សាទីីបី៖ 

នៅត្ថើការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯងគឺឺជា
អើ?ី  

(៩០ នាទី)

មេ�ោ្ងសិក្់សាទីីបី៖ 

ក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់ការគឺិត្ថ
ឥត្ថប្របនៅយាជំនៈរ៍បស់្ស�ូួនៈ និៈង
អុក្នុ�ន៏ៃទ  
(៩០ នាទី)

មេ�ោ្ងសិក់្សាទីីពី�៖ 

ការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ង

(១៨០ នាទី)

មេ�ោ្ងសិក់្សាទីីពី�៖ 

នៅប្របើប្របាស់្សចំនំៅណុះះ�ឹងនៅនៈះ

(១២០ នាទី)

ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី)

មេ�ោ្ងសិក់្សាទីីបួន៖ 
ការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង និៈង
តំ្ថបនៈស់្ស��ប្រសួ្សល
(៩០ នាទី)

មេ�ោ្ងសិក្់សាទីីបួន៖ 
បនៅងើើត្ថការផូ្ទាស់្សបត�រ 

(៩០ នាទី)

មេ�ោ្ងសិក់្សាទីីពី�៖ 
បនៈត

ក់�មវិធីីបិទី

កា�បូក់ស�ុបមេ�មេ�ៀនម្រាបចាំំថ្ងៃ�ៃ 
(១៥នាទី)

កា�បូក់ស�ុបមេ�មេ�ៀនម្រាបចាំំថ្ងៃ�ៃ 
(១៥នាទី)

កា�បូក់ស�ុបមេ�មេ�ៀនម្រាបចាំំថ្ងៃ�ៃ 
(១៥នាទី)
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កា�សមេងេបម្រាតួសៗអំពីមេ�ោ្ងសិក់្សា
ដែផ្សាុក្នុបនៈតបនាា បន់ៅទៀត្ថរមួ្ពបញ្ញេ� លការស្សនៅងុបប្រត្ថួស្សៗអំពុីនៅម្គាា ងសិ្សក្នុាស្សប្រម្គាបន់ៅម្ពនៅរៀនៈទីពុីរ។

នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាខាងនៅប្រកាម្ព គឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងនៅដ្ឋាយអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល (ចំ�រនៅម្ពើលនៅស្សចំក្នុតីដែណុះនាកំ្នុុ�ង
ដែផ្សាុក្នុខាងនៅលើ)៖

• ក្នុម្ពមវធិិីនៅបើក្នុវគឺគ
• ការរឭំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈនៅ�នៅពុលប្រពុឹក្នុ
• ការរឭំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈប្របចាំនំៃ�ៃ

នៅ�ក្នុុ�ងចំណំុះ� ចំខាងនៅលើ «នៅស្សចំក្នុតីដែណុះនាសំ្សប្រម្គាបក់ារនៅធិើើបទបង្ហាា ញ» បានៈផ្សាតល់នៈ�វចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈ់ៗ ប្រសាប់
ការអភិវិឌ័ឹ នៈិងនៅរៀចំចំសំ្សប្រម្គាបច់ំំនៈ�ចំខាងនៅលើនៅនៈះ។

 

Module 3
GENDER-RESPONSIVE SELF- CONFIDENCE AND ASSER TIVENESS IN LAW ENFORCEMENT TEAMS 

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women / Tuan

ថ្ងៃ�ៃទីី�ួយ ថ្ងៃ�ៃទីីពី� ថ្ងៃ�ៃទីីបី ថ្ងៃ�ៃទីីបួន

ក់ិចំចស្វាា្គ្គ�ន៍ និងមេ�ោ្ងមេបើក់វគ្គគ  

(៣០នាទី)
មេ�ោ្ង�ំឭក់មេ�មេ�ៀន មេព�ម្រាពឹក់ 

(១៥នាទី)
មេ�ោ្ង�ំឭក់មេ�មេ�ៀន មេព�ម្រាពឹក់ 

(១៥នាទី)
មេ�ោ្ង�ំឭក់មេ�មេ�ៀន មេព�ម្រាពឹក់ 

(១៥នាទី)

មេ�ោ្ងសិក់្សាទីី�ួយ៖ 

គឺ�រដែផ្សានៈទីអំពីុទិ�ាភាពុទាងំម្ព�ល
 (៦០ នាទី)

មេ�ោ្ងសិក់្សាទីី�ួយ៖ 

រនៅបៀបនៃនៈការក្នុំណុះត្ថន់ៅយនៈឌ័រ័ 
បាះ�ល់�ល់ជំំនៅនៈឿប�គឺគល
(៩០ នាទី) 

មេ�ោ្ងសិក់្សាទីី�ួយ៖ 

វធិិីសាស្ត្រីស្សតកុ្នុ�ងការបនៅងើើត្ថការ
នៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង
(១៤៥ នាទី)

មេ�ោ្ងសិក់្សាទីី�ួយ៖ 

ការអភិវិឌ័ឍ�ូួនៈ និៈងប្រក្នុុម្ព 
(ដែផ្សាុក្នុទីម្ពយួ) 
(១៨០ នាទី)

ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី)

មេ�ោ្ងសិក់្សាទីីពី�៖ 

នៅយនៈឌ័រ័ នៈិងការអនៈ�វត្ថតចំាប់
 
(៩០ នាទី)

មេ�ោ្ងសិក់្សាទីីពី�៖ 

រនៅបៀបដែ�លជំំនៅនៈឿរបស់្ស�ូួនៈ
បនៅងើើត្ថនៅ�ើង 
(៩០ នាទី)

មេ�ោ្ងសិក់្សាទីី�ួយ៖ 

បនៈត
មេ�ោ្ងសិក់្សាទីី�ួយ៖

បនៈត

អា�រនៃ�ៃប្រត្ថង ់(៦០ នាទី) អា�រនៃ�ៃប្រត្ថង ់(៦០ នាទី) អា�រនៃ�ៃប្រត្ថង ់(៦០ នាទី) អា�រនៃ�ៃប្រត្ថង ់(៦០ នាទី)

មេ�ោ្ងសិក់្សាទីីបី៖ 

នៅត្ថើការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯងគឺឺជា
អើី?  

(៩០ នាទី)

មេ�ោ្ងសិក់្សាទីីបី៖ 

ក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់ការគឺិត្ថ
ឥត្ថប្របនៅយាជំនៈរ៍បស់្ស�ូួនៈ និៈង
អុក្នុ�ន៏ៃទ  
(៩០ នាទី)

មេ�ោ្ងសិក់្សាទីីពី�៖ 

ការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ង

(១៨០ នាទី)

មេ�ោ្ងសិក់្សាទីីពី�៖ 

នៅប្របើប្របាស់្សចំំនៅណុះះ�ឹងនៅនៈះ

(១២០ នាទី)

ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី)

មេ�ោ្ងសិក់្សាទីីបួន៖ 
ការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង និៈង
ត្ថំបនៈស់្ស��ប្រស្សួល
(៩០ នាទី)

មេ�ោ្ងសិក់្សាទីីបួន៖ 
បនៅងើើត្ថការផូ្ទាស់្សបត�រ 

(៩០ នាទី)

មេ�ោ្ងសិក់្សាទីីពី�៖ 
បនៈត

ក់�មវិធីីបិទី

កា�បូក់ស�ុបមេ�មេ�ៀនម្រាបចាំំថ្ងៃ�ៃ 
(១៥នាទី)

កា�បូក់ស�ុបមេ�មេ�ៀនម្រាបចាំំថ្ងៃ�ៃ 
(១៥នាទី)

កា�បូក់ស�ុបមេ�មេ�ៀនម្រាបចាំំថ្ងៃ�ៃ 
(១៥នាទី)
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សៀ�ោៅង�ិកាទីី�ួយ

កាៅ�គ្គូ�ណែ�នទីីអ្ន�ពីទីិដ្ឋឋភាៅពទាំៅ�ង�ូល

នៃ�ៃទីី ១

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបសី្សម្គាគ ល់ចំនំៅណុះះ�ឹង ជំំនាញ នៈិងគឺ�ណុះលក្នុុណុះៈ (KSA’s = Knowledge, 
Skills, and Attributes) ដែ�លប្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់ត្ថនៃម្ពូជំ�នៈ នៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប ់និៈងឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង
ចំំនៈ�ចំតាម្ពរយៈក្នុញ្ញេក្នុន់ៅយនៈឌ័រ័។

វតុ�បំណ្តុះងថ្ងៃនកា�មេ�ៀនសូម្រាត៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនឹៈង...

• បានៈគឺ�រដែផ្សានៈទីប្របនៅភិទ��ស្សៗ�ុនៃនៈ KSA’s ដែ�លប្រតូ្ថវបានៈផ្សាតល់ត្ថនៃមូ្ពជំ�នៈ នៅ�ក្នុុ�ងប្រកុ្នុម្ពការង្ហារ
អនៈ�វត្ថតចំាប់

• បានៈស្សម្គាគ ល់នៅ�ើញ នៈិងកំ្នុណុះត្ថអ់ាទិភាពុនៃនៈ KSA’s សំ្សខានៈ់ៗ
• បានៈឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងអំពីុ KSA’s តាម្ពរយៈក្នុញ្ញេក្នុន់ៅយនៈឌ័រ័

�យ�មេព�៖ ៦០ នាទី

ទិី�ឋភាពទីូមេ�អំពីមេ�ោ្ងសិក់្សា

ស�ា្�� ស្ចំក់តីណ្នាំអំពីកា�ត្ៀ�ស�ា្��

វនីៅ�អ��ូីៗ នៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សវឌី័ីអ��ូីៗពីុអ�ីនៈធឺិដែណុះត្ថ ដែ�លបង្ហាា ញពុីការង្ហាររបស់្សស្ត្រីស្សតី
នៅ�ក្នុុ�ងប្រកុ្នុម្ពម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប់

ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធំិ និៈងបាចិំ

សក់�មភាព គោ�បំណ្តុះង ព្�វ្លា

១. ការគឺ�រដែផ្សានៈទីអំពីុត្ថួនាទី នៈិង
ចំនំៅណុះះ�ឹង ជំំនាញ នៈិង
គឺ�ណុះលក្នុុណុះៈ

នៅ�ើម្ពបកី្នុំណុះត្ថព់ុីប្របនៅភិទត្ថួនាទីនៅផ្សាសងៗនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ព នៈិង
ចំំនៅណុះះ�ឹង ជំំនាញ នៈិងគឺ�ណុះលក្នុុណុះៈដែ�លភាា ប់
ម្ពក្នុ      ជាម្ពយួ។

៥០ នាទី

វនីៅ�អ��ូីៗ នៅ�ើម្ពបបីង្ហាា ញឧទា�រណ៍ុះម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបជ់ាស្ត្រីស្សតីចំ�ះ
បំនៅពុញតួ្ថនាទីនៅ�ម្ព�លដ្ឋាា នៈជាងនៅ�ការយិាល័យ។

១០ នាទី
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Module 3
GENDER-RESPONSIVE SELF- CONFIDENCE AND ASSER TIVENESS IN LAW ENFORCEMENT TEAMS 

សក់�មភាពទីី�ួយ៖ ការគឺ�រដែផ្សានៈទីត្ថួនាទី នៈិង KSA’s

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបសី្សម្គាគ ល់ប្របនៅភិទ��ស្សៗ�ុនៃនៈត្ថួនាទីនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពការង្ហារ នៈិង KSA’s ដែ�លជាប់
ទាក្នុទ់ងនឹៈងត្ថួនាទីទាងំនៅនាះ

�យ�មេព�៖ ៥០ នាទី

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

វត្ថថ�បំណុះងនៃនៈស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះគឺឺនៅ�ើម្ពបឆី្លូ�ះបញ្ញាេ ំងថ្លា �ម នៈនៅ�ត្ថ�ផ្សាលជំីវសាស្ត្រីស្សតណាម្ពយួបង្ហាា ញថ្លា ម្គានៈដែត្ថ
នៅភិទណាម្ពយួដែត្ថបា�នៅណាណ ះ ដែ�លអាចំម្គានៈចំំនៅណុះះ�ឹង ជំំនាញ នៈិងគឺ�ណុះលក្នុុណុះៈ ប្រគឺបប់្រ�នៈន់ៅ�ើម្ពបនីៅធិើើការ
ក្នុុ�ងប្រកុ្នុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាបន់ៅនាះនៅទ។ នៅនៈះគឺឺជាដែផ្សាុក្នុម្ពយួនៃនៈម្ព�លដ្ឋាា នៈប្រគឹឺះស្សប្រម្គាបន់ៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ
ដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថបដែនៈថម្ពនៅ�នៅលើទំនៈ�ក្នុចិំត្ថត នៈិងការការ�រ�ូួនៈដែផ្សាអក្នុតាម្ពទស្សសនៈៈនៃនៈការក្នុំណុះត្ថន់ៈិយម្ពនៈយ័ នៈិង
ការអនៈ�វត្ថតជាក្នុដ់ែស្សតង។

មេសចំក់តីដែណ្តុះនាំសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�៖

១.១ ដែផ្តនទីីតួនាទីី និង�ំនាញ និងគ្គុណ្តុះ�ក់េណ្តុះ�

១.  ដែបងដែចំក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗ នៈិងប្របគឺល់ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ នៈិងបាចិំពុណ៌ុះតាម្ពជំនៅប្រម្ពើស្ស 
នៅ�កានៈប់្រក្នុុម្ពនីៈម្ពយួៗ។

២. នៅ�នៅលើផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំនៅ�ខាងម្ព��បនៈាប ់ អុក្នុបណុះត� ះបណាត លគឺួរដែត្ថបនៅងើើត្ថម្ពា�ដែឌ័ល�ាប្រកាម្ព
ពុីង�ងម្ពយួ4

៣. ពុនៈយល់ថ្លា នៅរឿងទីម្ពយួដែ�លពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថនៅធិើើគឺឺ គឺ�រដែផ្សានៈទីប្របនៅភិទ��ស្សៗ�ុនៃនៈត្ថួនាទីដែ�ល
ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាបរ់បស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថនៅធិើើដែបបនៅនៈះ នៅដ្ឋាយគឺ�រ
រងើងម់្ព�លនៅ�ចំំក្នុណាត លម្ពយួនៅដ្ឋាយម្គានៈចំំណុះងនៅជំើងថ្លា «ត្ថួនាទីការង្ហារ» នៅ�ក្នុុ�ងរងើង់
នៅនាះ។ បនាា បម់្ពក្នុ ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថបដែនៈថម្ពបនាា ត្ថន់ានាដែ�លគឺ�ស្សនៅចំញនៅ�កានៈរ់ងើងន់ានានៅ�
ជំ�ំវញិ នៅ�នៅលើទំពុរ័នៅនាះ រងើង�់�ស្សៗ�ុស្សប្រម្គាបត់្ថួនាទីការង្ហារនៈីម្ពយួៗ��ស្សៗ�ុ។

៤. បនាា បព់ុីពុួក្នុនៅគឺបានៈគឺ�រប្របនៅភិទការង្ហារ��ស្សៗ�ុរចួំរាល់អស់្សនៅ�ើយ នៅ�នៅពុលនៅនៈះ ពុួក្នុនៅគឺនឹៈង
ដែស្សើងយល់អំពីុជំំនាញ នៈិងឥរយិាប�ដែ�លចាំបំាចំស់្សប្រម្គាបត់្ថួនាទីនៈីម្ពយួៗ។ ពុនៈយល់ថ្លា 
នៅ�នៅពុលដែ�លនៅយើងស្សម្ពូឹងនៅម្ពើលលកុ្នុ�ណុះឌ ត្ថប្រមូ្ពវដែផុ្សាក្នុវជិាា ជំីវៈស្សប្រម្គាប់ត្ថួនាទីណាម្ពួយ 
ដែ�លនៅយើងដែត្ថងដែត្ថនៅធិើើការពុិចាំរណានៅនាះ៖

ក្នុ. ជំំនាញបនៅចំេក្នុនៅទស្ស នៈិងជំំនាញក្នុមូ្គាងំកាយ៖ នៅត្ថើម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុប់្រត្ថូវការជំំនាញ
បនៅចំេក្នុនៅទស្ស ឬក្នុមូ្គាងំកាយអើី�ូះ ដែ�លប្រត្ថូវការស្សប្រម្គាបអ់នៈ�វត្ថតត្ថួនាទីនៅនាះ? ��ចំជា 
ការនៅប្របើប្របាស់្សអាវ�ធិ ការនៅបើក្នុបរ កាយវបបក្នុម្ពម ។ល។
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�. គឺ�ណុះលក្នុុណុះៈប�គឺគល៖ នៅត្ថើម្គានៈលក្នុុណុះៈអើី�ូះ នៅ�ើម្ពបជីំួយ�ល់ម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុក់្នុុ�ង
ការអនៈ�វត្ថតត្ថួនាទីនៅនាះ? ��ចំជា ជំំនាញទំនាក្នុទ់ំនៈង ការទ�ត្ថ ភាពុជាអុក្នុ�ឹក្នុនា ំដែភិុក្នុ
ដែ�លពុ�ដែក្នុពិុនៈិត្ថយ ។ល។

នៅស្សុើឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពពុិនៈិត្ថយនៅលើត្ថួនាទី ដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈនៅលើក្នុនៅ�ើងនៅ�ក្នុុ�ង�ាប្រកាម្ពពីុង�ង នៅ�ើយ
បដែនៈថម្ពជំំនាញ ឬគឺ�ណុះលក្នុុណុះៈ នៅដ្ឋាយគឺ�ស្សភាា បន់ៅ�នៈឹង «ត្ថួនាទី»ទាងំនៅនាះ។

៥. នៅ�នៅពុលដែ�លសិ្សកុាកាម្ពបានៈបង្ហាា ញពុីនៅយាបល់របស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅលើជំំនាញ នៈិងគឺ�ណុះ
លក្នុុណុះៈ ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងប្រតូ្ថវក្នុំណុះត្ថរ់ក្នុលក្នុុណុះៈទ�នៅ�។ នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើ��ចំនៅនៈះ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពូ
លនៈឹងសួ្សរសំ្សណួុះរជាបនៈតបនាា ប ់ ឬផ្សាតល់ការដែណុះនា�ំល់ពុួក្នុនៅគឺនៅ�ើម្ពបអីនៈ�វត្ថតនៅ�នៅលើ�ាប្រកាម្ព
ពុីង�ងរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ សិ្សកុាកាម្ពម្គានៈនៅពុល ពុីរ បីនាទីស្សប្រម្គាបសំ់្សណួុះរ/ការដែណុះនានំៈីម្ពយួ
ៗនៅ�ើម្ពបឆី្លូ�ះបញ្ញាេ ំង និៈងអនៈ�វត្ថត។ សំ្សណួុះរម្គានៈ��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

ក្នុ. នៅត្ថើម្គានៈ�ក្នុយជំំនាញណា ដែ�លស្សរនៅស្សរស្សប្រម្គាបត់្ថួនាទីនៅលើស្សពុីម្ពយួឬនៅទ? នៅបើ��នៅចំុះ 
ស្ស�ម្ពស្សរនៅស្សរ�ក្នុយជំំនាញ នៈិងចំំនៈួនៈ�ងដែ�លនៅលចំនៅ�ើងនៅលើ�ាប្រកាម្ពពីុង�ង
របស់្សអុក្នុ។ នៅធិើើដែបបនៅនៈះស្សប្រម្គាប�់ក្នុយជំំនាញណាម្ពយួដែ�លនៅលចំនៅ�ើងនៅលើស្សពុី
ម្ពយួម្ពតង។

�. នៅត្ថើម្គានៈ�ក្នុយគឺ�ណុះលក្នុុណុះៈណាម្ពយួដែ�លស្សរនៅស្សរស្សប្រម្គាបត់្ថួនាទីនៅលើស្សពុីម្ពយួនៅទ? 
នៅបើ��នៅចំុះ ស្ស�ម្ពស្សរនៅស្សរ�ក្នុយគឺ�ណុះលក្នុុណុះៈ នៈិងចំំនៈួនៈ�ងដែ�លវានៅលចំនៅ�ើងនៅ�នៅលើ
�ាប្រកាម្ពពីុង�ងរបស់្សអុក្នុ។ នៅធិើើដែបបនៅនៈះស្សប្រម្គាប�់ក្នុយគឺ�ណុះលក្នុុណុះៈណាម្ពយួ
ដែ�លនៅលចំនៅ�ើងនៅលើស្សពុីម្ពយួម្ពតង។

គឺ. នៅត្ថើ�ក្នុយដែ�លអុក្នុរក្នុនៅ�ើញថ្លានៅលចំនៅ�ើងនៅលើស្សពុីម្ពតង ម្គានៈនៅ�ប្រគឺបត់្ថួនាទីការង្ហារ
ទាងំអស់្ស ឬ ប្របនៅភិទត្ថួនាទីជាក្នុ�់ក្នុណ់ាម្ពយួ ឧ. អតី្ថត្ថភាពុការង្ហារដែ�រ ឬនៅទ?

៦. ឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុជំំនាញ នៈិង�ក្នុយសំ្សខានៈ់ៗ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺនឹៈក្នុនៅ�ើញ រចួំចាំត្ថ�់ក្នុយ
ទាងំនៅនាះនៅ�តាម្ពប្របនៅភិទណាម្ពយួក្នុុ�ងចំនំៅណាម្ពប្របនៅភិទទាងំ ៣ ខាងនៅប្រកាម្ព ៖

 ក្នុ. ប�រស្ស

 �. ស្ត្រីស្សតី 

 គឺ. ទាងំប្របុស្សទាងំប្រសី្ស។

៧. ស្ស�ំនៅយាបល់របស់្សប្រកុ្នុម្ព។ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរ៖

ក្នុ.  នៅលើក្នុនៅយាបល់ប្របឆ្នាំងំនឹៈងនៅ�លជំំ�រណាម្ពយួដែ�លនៅក្នុើត្ថនៅ�ើង ឧទា�រណ៍ុះ៖ 
ប�រស្សបំនៅពុញភារក្នុិចំេបានៈលអ នៈិងរ�័ស្សរ�ួនៈជាង។ នៅ�នៅពុលប្របឆ្នាំងំនឹៈង
នៅ�លជំំ�រទាងំនៅនៈះអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរនៅប្របើវធិិីឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងនៅដ្ឋាយសួ្សរសិ្សកុាកាម្ពនៈ�វ
សំ្សណួុះរឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង នៅ�ើម្ពបដីែណុះនាពំុួក្នុនៅគឺឱ្យយនៅធិើើការវភិាគឺនៅដ្ឋាយ�ូួនៈឯង។ ឧទា�រណ៍ុះ 



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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«នៅត្ថើម្គានៈនៅ�ត្ថ�ផ្សាលជំីវសាស្ត្រីស្សតដែ�លថ្លាប�រស្ស (ឬស្ត្រីស្សតី) ម្គានៈស្សម្ពត្ថថភាពុ�ពស់្សជាងក្នុុ�ង
ការបំនៅពុញភារក្នុិចំេដែ�រ ឬនៅទ?»

�. រលឹំក្នុសិ្សកុាកាម្ពពុីភាពុ��ស្ស�ុរវាងនៅភិទ នៈិងនៅយនៈឌ័រ័ (ពុួក្នុនៅគឺគឺួរចំងចាំចំំំណុះ� ចំនៅនៈះពីុ
នៅម្ពនៅរៀនៈទី១ នៈិងទី២ បា�ដែនៈតជាការលអគឺួរបនៈតពុប្រងឹងចំំណុះ� ចំនៅនៈះ នៅប្រ�ះវាម្គានៈភាពុ
ស្ស�ីស្សង្ហាើ ក្នុ់�ុនៅ�ើម្ពបជីំំរ�ញឱ្យយម្គានៈការផូ្ទាស់្សបត� រជំំនៅនៈឿនៅដ្ឋាយភាា ប់ជាម្ពួយនៈឹងការដ្ឋាក្នុ់
លក្នុុ�ណុះឌ នៅលើនៅយនៈឌ័រ័)

គឺ. ស្ស�ម្ពបញ្ញេបន់ៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះនៅដ្ឋាយពុនៈយល់ថ្លា នៅ�ើម្ពបឲី្យយប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាបម់្គានៈ
លក្នុុណុះៈរមួ្ពចំប្រម្ពុះ នៈិង�បំ្រទចំំនៅ�ះស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័ ស្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ពប្រត្ថូវម្គានៈចំំនៅនៈះ
�ឹងម្ព�លដ្ឋាា នៈពីុការយល់�ឹងថ្លា�ម នៈនៅ�ត្ថ�ផ្សាលជីំវសាស្ត្រីស្សតណាដែ�លបង្ហាា ញថ្លាប�រស្ស 
នៈិងស្ត្រីស្សតីម្ពនិៈអាចំបំនៅពុញភារក្នុិចំេ��ចំ�ុ ឬម្ពនិៈអាចំម្គានៈត្ថួនាទី��ចំ�ុនៅនាះនៅទ។ នៅយើង
ទាងំអស់្ស�ុគឺឺជាធាត្ថ�ម្ពយួនៃនៈការដ្ឋាក្នុល់ក្នុុ�ណុះឌ នៅលើនៅយនៈឌ័រ័ (អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល
គឺួរទទួលសាគ ល់ថ្លា�ូួនៈឯងក្នុ�៏�ចំ�ុដែ�រ)។ ក្នុុ�ងអំ��ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅម្ពនៅរៀនៈ ៣ នៅយើង
នៈឹងដែស្សើងយល់ពុីរនៅបៀបដែ�លទស្សសនៈៈទាងំនៅនៈះប្រតូ្ថវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើង នៈិងវធិិីសាស្ត្រីស្សត
បនៅញ្ញេញនៅយាបល់ប្របឆ្នាំងំនៅ�ើម្ពបជីំំរ�ញឱ្យយប្រកុ្នុម្ពកានៈដ់ែត្ថម្គានៈលក្នុុណុះៈរមួ្ពចំប្រម្ពុះ នៈិងម្គានៈ
ភាពុស្សអិត្ថរម្ពតួ្ថ ដែ�លជាយថ្លានៅ�ត្ថ�នឹៈងនៅធិើើឱ្យយម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបប់ំនៅពុញការង្ហាររបស់្ស
ពុួក្នុនៅគឺកានៈដ់ែត្ថប្របនៅស្សើរនៅ�ើង។

ក់ណំ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�មេ�ើ�្បីីក់ំណ្តុះត់អតតសញ្ហាា្ណ្តុះមេយនឌ្័�មេម្រា�ពីមេភិទីទាំំងពី�

នៅ�នៅពុលឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងថ្លា នៅត្ថើនៅយនៈឌ័រ័គឺួរដែត្ថជំះឥទធិពុល�ល់ស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្សម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុក់្នុុ�ងការបំនៅពុញ
ភារក្នុិចំេឬ អត្ថ ់ឬឱ្យយក្នុំណុះត្ថព់ុីជំំនាញ នៈិងស្សម្ពត្ថថភាពុ នៅ�ក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុម្ព�នៈនៅនាះ អាចំពុប្រងីក្នុវសិាលភាពុ
នៃនៈការពុិភាក្នុាបានៈ។ ប្របសិ្សនៈនៅបើស្សម្ពប្រស្សបតាម្ពវបបធិម្ព ៌ គឺួរដែត្ថរ�ម្ពបញ្ញេ� លទាងំស្ត្រីស្សតីប្រស្សឡាញ់នៅភិទ��ចំ�ុ 
ប�រស្សប្រស្សឡាញ់នៅភិទ��ចំ�ុ ស្ត្រីស្សតី ឬប�រស្សដែ�លប្រស្សឡាញ់នៅភិទ��ចំ�ុ អុក្នុដែ�លបានៈផូ្ទាស់្សបត�រនៅភិទរបស់្ស�ូួនៈ
នៅ�ជានៅភិទដែ�ល�ូួនៈឯងប្របាថុ្លា អុក្នុរមួ្ពនៅភិទនឹៈងម្ពនៈ�ស្សស��ចំ�ុ នៈិងអុក្នុដែ�លនៅក្នុើត្ថម្ពក្នុម្គានៈអវៈយវៈនៅភិទ
ទាងំពីុរ នៈិងអុក្នុនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ (LGBTI+)។ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរចំំណាយនៅពុល�ូះពុនៈយល់ នៈិងពិុនៈិត្ថយ
ទស្សសនៈៈនៅលើនៈិយម្ពនៈយ័នៃនៈប្រក្នុុម្ព LGBTI+ នៅ�ើម្ពបធីានាថ្លាសិ្សកុាកាម្ពទាងំអស់្សសាគ ល់ នៈិងយល់ចំាស់្សពុី
ភាពុ��ស្ស�ុរវាងអត្ថតស្សញ្ញាញ ណុះនៅយនៈឌ័រ័ នៈិងនិៈនុាការផ្សាូ�វនៅភិទ។

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគួឺរនៅផ្ទាត ត្ថការយក្នុចំិត្ថតទ�ក្នុដ្ឋាក្នុន់ៅលើការជំួយសិ្សកុាកាម្ពឱ្យយបនៈតឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងថ្លា នៅត្ថើម្គានៈ
នៅ�ត្ថ�ផ្សាលជីំវសាស្ត្រីស្សតនៅ�ត្ថ�អើីបានៈជាជំំនាញ ឬគឺ�ណុះលក្នុុណុះៈគឺួរម្គានៈទំនាក្នុទ់ំនៈងនៅ�នឹៈងនៅយនៈឌ័រ័ជាក្នុ់
�ក្នុ។់ នៅត្ថើប្រក្នុុម្ពទាងំនៅនៈះអាចំក្នុំណុះត្ថជំ់ំនាញ ឬគឺ�ណុះលក្នុុណុះៈណាម្ពយួដែ�លទទួលបានៈ ឬម្ពនិៈទទួល
បានៈការនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតនៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ពនៅដ្ឋាយដែផ្សាអក្នុនៅលើនៅយនៈឌ័រ័ដែ�រ ឬនៅទ? អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគួឺរនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត
ឱ្យយម្គានៈការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងនៅដ្ឋាយទនៈភ់ិូនៈ ់និៈងម្ពនិៈដែម្ពនៈជាការវនិៈិចំ័យ័។ 
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សក់�មភាពទីីពី�៖ វឌី័ីអ��ូីប

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបបីង្ហាា ញឧទា�រណ៍ុះអំពីុម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបជ់ាស្ត្រីស្សតីដែ�លចំ�ះបំនៅពុញត្ថួនាទីនៅ�ម្ព�លដ្ឋាា នៈ
ជាជាងនៅ�ការយិាល័យ

មេព�មេវលា៖ ១០ នាទី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនំាសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�៖

ម្ព�នៈនៅពុលបណុះត� ះបណាត ល អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រមួ្ពលគឺួរសិ្សក្នុាប្រសាវប្រជាវតាម្ពអ�ីនៈធឺិណិុះត្ថ នៈិងនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សឈ�ត្ថ
វនីៅ�អ��ូីៗ ដែ�លបង្ហាា ញពីុស្ត្រីស្សតីនៅធិើើការនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប ់ នៅ�ទ�ទាងំស្សក្នុលនៅ�ក្នុ នៅដ្ឋាយ
ឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុចំរតិ្ថលក្នុុណុះៈនៅផ្សាសងៗ ��ចំជាជំំនាញដែផ្សាុក្នុអាវ�ធិ នៅធិើើការនៅ�ក្នុុ�ងត្ថំបនៈជ់ំនៅមូ្គាះ ការប្រគឺបប់្រគឺង�ើ�ង
ម្ពនៈ�ស្សស នៈិងការប្រគឺបប់្រគឺងស្សម្ពត្ថថភាពុក្នុុ�ងការប្របឆ្នាំងំរបស់្សស្សប្រត្ថូវ។ ឈ�ត្ថវនីៅ�អ�គឺួរពុប្រងឹងសាររបស់្សក្នុម្ពមវធិិី
បណុះត� ះបណាត លនៅនៈះ៖ នៅយើងអះអាងពីុស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្សស្ត្រីស្សតីក្នុុ�ងការបំនៅពុញការង្ហារក្នុុ�ងការអនៈ�វត្ថតចំាប ់នៈិង
ប្របឆ្នាំងំនឹៈងទស្សសនៈៈបិតាធិិបនៅត្ថយយដែបបប្របនៃពុណីុះនៅលើនៅយនៈឌ័រ័។ ស្ស�ម្ពនៅយាងនៅ�បញ្ញា ីជំំនាញ នៈិង
គឺ�ណុះលក្នុុណុះៈដែ�លសិ្សកុាកាម្ពបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងកាលពុីម្ព�នៈ នៈិងនៅលើក្នុនៅ�ើងនៈ�វចំណំុះ� ចំសំ្សខានៈ់ៗ ទាក្នុទ់ង
នៈឹងជំំនាញ នៈិងស្សម្ពត្ថថភាពុដែ�លអាចំស្សនៈមត្ថថ្លាជានៅយនៈឌ័រ័ជាក្នុ�់ក្នុ ់នៈិងអើដីែ�លប្រត្ថូវបានៈបង្ហាា ញនៅ�ក្នុុ�ង
វនីៅ�អ�។

ឧទា�រណ៍ុះម្ពយួចំំនៈួនៈដែ�លអាចំនៅលើក្នុនៅ�ើងរមួ្ពម្គានៈ៖

• ប្រក្នុុម្ពស្សនៈតិស្ស�� VIP ស្ត្រីស្សតីនៅ�ទីប្រកុ្នុងឌ័�យនៃប

• ម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបជ់ាស្ត្រីស្សតីដែ�លអនៈ�វត្ថតការប្រគឺបប់្រគឺង�ើ�ងម្ពនៈ�ស្សស 

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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សៀ�ោៅង�ិកាទីីពី�

សៀយនឌ័័� និងកាៅ�អ្ននុវតិោចំាប់់

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់អំពីុវជិាា ជំីវៈនៃនៈការអនៈ�វត្ថតចំាបន់ៅ�ក្នុុ�ងបរបិទប្របនៅទស្សតាម្ពរយៈក្នុញ្ញេក្នុ់
នៅយនៈឌ័រ័

វតុ�បំណ្តុះងថ្ងៃនកា�មេ�ៀនសូម្រាត៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹង...

• បានៈឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងអំពីុគឺនៈូងនៃនៈអាជីំពុផ្ទាា ល់�ូួនៈរបស់្សពុួក្នុនៅគឺតាម្ពរយៈក្នុញ្ញេក្នុន់ៅយនៈឌ័រ័ នៈិងរនៅបៀប
ដែ�លអាជំីពុទាងំនៅនាះអាចំម្គានៈលក្នុុណុះៈ��ស្សដែបូក្នុពីុនៅនាះ ប្របសិ្សនៈនៅបើពុួក្នុនៅគឺម្គានៈនៅយនៈឌ័រ័
ផ្សាា�យពុីនៅនាះ

• បានៈស្សម្គាគ ល់នៅ�ើញបញ្ញាា ប្របឈម្ពសំ្សខានៈ់ៗរបស់្សស្ត្រីស្សតី នៅ�កុ្នុ�ងដែស្សើងរក្នុអាជំីពុម្ពួយនៅ�កុ្នុ�ង
ដែផ្សាុក្នុអនៈ�វត្ថតចំាប់

• បានៈទទួលសាគ ល់អំពីុអត្ថថប្របនៅយាជំនៈរ៍បស់្សប្រក្នុុម្ពការង្ហារដែ�លម្គានៈពុិពុិធិភាពុ
• បានៈកំ្នុណុះត្ថន់ៈិយម្ពនៈយ័អំពីុស្សម្គាស្សធាត្ថ�ស្សុ�លនៃនៈស្សម្ពភាពុ នៈិងពិុពុិធិភាពុនៅ�ក្នុដែនៈងូនៅធិើើការ

�យ�មេព�៖ ៩០ នាទី

ស�ា្�� ស្ចំក់តីណ្នាំអំពីកា�ត្ៀ�ស�ា្��

បទបង្ហាា ញ

ប្រក្នុដ្ឋាស្សផ្ទាា ងំធំិ និៈងបាចិំ

ស្សក្នុម្ពមភាពុទីម្ពយួ

១.២.១ ប្រក្នុដ្ឋាស្សក្នុិចំេការស្សតីពុីការ
ឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង

ប្រពុីនៈម្ពយួស្សនៈូឹក្នុស្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុ់ៗ

ស្សក្នុម្ពមភាពុទីពុីរ នៅរៀបចំំសូាយម្ពួយដែ�លម្គានៈស្សថិត្ថិទាក្នុ់ទងនឹៈងស្ត្រីស្សតីក្នុុ�ងដែផុ្សាក្នុអនៈ�វត្ថត
ចំាប ់និៈងបញ្ញា ីសំ្សណួុះរ�ក្នុព់ុន័ៈធ
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សក់�មភាពទីី�ួយ៖ ការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបឆី្លូ�ះបញ្ញាេ ំងអំពីុ�ូួនៈឯង និៈងការយល់ចំិត្ថតចំំនៅ�ះនៅយនៈឌ័រ័នៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ។

មេព�មេវលា៖ ៣០ នាទី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនំាសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�៖

១.១ ម្រាក់ដ្ឋាសក់ិចំចកា�សតីពីកា��ួ�ះបញ្ហាំ្ំង

១. ផ្សាតល់ជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពទាងំឡាយនៈ�វឯក្នុសារ ១.២.១ ប្រក្នុដ្ឋាស្សកិ្នុចំេការស្សតីពុីការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង នៈិង
ទ�ក្នុនៅពុលជំ�នៈពួុក្នុនៅគឺចំនំៈួនៈ ២០ នាទីនៅ�ើម្ពបផី្សាតល់ចំនៅម្ពូើយ។

២. នៅប្របើរយៈនៅពុល ១០ នាទីនៅទៀត្ថ នៅ�ើម្ពបពីុិភាក្នុាអំពីុការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងរបស់្សសិ្សកុាកាម្ព។ នៅជំៀស្សវាង
ការនៅស្សុើស្ស�ំនៅយាបល់នៅលើរាល់សំ្សណួុះរនៅ�នៅលើស្សនៈូឹក្នុឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងនៅនាះ អាចំប្រ�នៈដ់ែត្ថនៅស្សុើឱ្យយ
សិ្សកុាកាម្ពដែចំក្នុរដំែលក្នុគំឺនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺថ្លានៅត្ថើនៈឹងម្គានៈភាពុ��ស្ស�ុយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ ប្របសិ្សនៈនៅបើ
ពុួក្នុនៅគឺជានៅភិទនៅផ្សាសងម្ពយួនៅទៀត្ថ។ ស្ស�ម្ពនៅប្របើសំ្សណួុះរនាមំ្ព����ចំជា៖

• នៅត្ថើម្គានៈត្ថួនាទីអើី�ូះនៅ�ក្នុុ�ងការអនៈ�វត្ថតចំាប ់ ដែ�លស្ត្រីស្សតី/ប�រស្សម្ពនិៈប្រត្ថូវបានៈអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថ/
នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឱ្យយនៅធិើើ?

• នៅត្ថើស្ត្រីស្សតី/ប�រស្សម្គានៈត្ថួនាទីនៅប្រ�ពីុអាជំីពុរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ ដែ�លជំះឥទធិពុល�ល់ការ

ទិី�ឋភាពទីូមេ�អំពីមេ�ោ្ងសិក់្សា

សក់�មភាព គោ�បំណ្តុះង ព្�វ្លា

១. ការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង នៅធិើើស្សើ័យឆូ្ល�ះបញ្ញាេ ំងនៈិងការយល់ចំិត្ថត នៅលើ នៅយនៈឌ័័រ
នៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ

៣០ នាទី

២. ស្ត្រីស្សតី នៈិងវជិាា ជីំវៈដែផ្សាុក្នុអនៈ�វត្ថត
ចំាបក់្នុុ�ង បរបិទប្របនៅទស្ស

នៅ�ើម្ពបកី្នុំណុះត្ថប់ញ្ញាា ប្របឈម្ព និៈងឱ្យកាស្សស្សប្រម្គាបស់្ត្រីស្សតី
ដែ�លម្គានៈវជិាា ជំីវៈអនៈ�វត្ថតចំាបន់ៅ�ក្នុុ�ងបរបិទ
ប្របនៅទស្ស។

៤០ នាទី

៣. បទបង្ហាា ញពុីពុិពុិធិភាពុ 
ស្សម្ពភាពុ នៈិង   ស្សម្ពធិម្ពសំ៌្ស
ខានៈ់ៗ

នៅ�ើម្ពបកី្នុំណុះត្ថព់ុិពុិធិភាពុ ស្សម្ពភាពុ នៈិងស្សម្ពធិម្ពសំ៌្ស
ខានៈ់ៗ  នៈិងពិុភាក្នុាវាដែផ្សាអក្នុតាម្ពទស្សសនៈៈវជិាា ជំីវៈអនៈ�វត្ថត
ចំាបន់ៅ�ក្នុុ�ងបរបិទប្របនៅទស្ស នៈិងជាម្ព�លដ្ឋាា នៈប្រគឹឺះ
ស្សប្រម្គាបដ់ែផ្សាុក្នុនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថនៃនៈម្ពា�ឌ័�លទី ៣។

២០ នាទី



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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រកី្នុចំនៅប្រម្ពើនៈនៅ�ក្នុុ�ងអាជំីពុ  របស់្សពុួក្នុនៅគឺ ឬប្របនៅភិទត្ថួនាទីដែ�លពុួក្នុនៅគឺអាចំនៅធិើើបានៈដែ�រ 
ឬនៅទ?

• នៅត្ថើម្គានៈឧបស្សគឺគណា ដែ�លបញ្ញឈបន់ៅភិទណាម្ពយួពុីការ�នៈនៅ�រក្នុត្ថួនាទីជា
ប្របធានៈប្រក្នុុម្ព/ស្សនៅប្រម្ពចំចិំត្ថតនៅលើការអនៈ�វត្ថតចំាបដ់ែ�រ ឬនៅទ? (នៅត្ថើម្គានៈអើី�ូះ?)

• នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពដែចំក្នុរដំែលក្នុបទពិុនៅសាធិនៈផ៍្ទាា ល់�ូួនៈរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ ប្របសិ្សនៈនៅបើ
ស្សម្ពប្រស្សប។ 

សក់�មភាពទីីពី�៖ ស្ត្រីស្សតី នៈិងអាជំីពុនៃនៈការអនៈ�វត្ថតចំាបន់ៅ�ក្នុុ�ងបរបិទប្របនៅទស្ស

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបសី្សម្គាគ ល់នៅ�ើញបញ្ញាា ប្របឈម្ព នៈិងឱ្យកាស្សនានាស្សប្រម្គាបស់្ត្រីស្សតីនៅ�ក្នុុ�ងអាជំីពុនៃនៈ
ការអនៈ�វត្ថតចំាបន់ៅ�ក្នុុ�ងបរបិទប្របនៅទស្ស

មេព�មេវលា៖ ៤០ នាទី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនាំសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�៖

១.១ សុិតិ (១០ នាទី)

១. ម្ព�នៈនៅពុលបណុះត� ះបណាត ល អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលប្រត្ថូវនៅរៀបចំំសូាយម្ពយួជាម្ពយួទិនៈុនៈយ័ស្សថិតិ្ថ 
នៈិងស្ស�ចំនាក្នុរបចំេ�បបនៈុភាពុទាក្នុទ់ងនឹៈងស្ត្រីស្សតីក្នុុ�ងត្ថួនាទីអនៈ�វត្ថតចំាប។់ នៅនៈះអាចំរមួ្ពបញ្ញេ� ល
ពុត័្ថម៌្គានៈ��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

 ក្នុ. ចំំនៈួនៈស្ត្រីស្សតីក្នុុ�ងត្ថួនាទីអនៈ�វត្ថតចំាបន់ៅ�ទ�ទាងំស្សក្នុលនៅ�ក្នុ/ក្នុុ�ងត្ថំបនៈ/់ក្នុុ�ងម្ព�លដ្ឋាា នៈ។

 �. ចំំនៈួនៈស្ត្រីស្សតីដែ�លម្គានៈត្ថួនាទីពុិនៅស្សស្សនៅ�ក្នុុ�ងដែផ្សាុក្នុអនៈ�វត្ថតចំាប ់ ឧទា�រណ៍ុះត្ថួនាទីនៅ�ក្នុុ�ង
ការយិាល័យចំ�ះបំនៅពុញការង្ហារនៅ�ម្ព�លដ្ឋាា នៈ និៈងត្ថួនាទីជាប្របធានៈប្រក្នុុម្ព។

 គឺ. ស្សថិតិ្ថម្ពយួចំំនៈួនៈ ដែ�លឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុផ្សាលបាះ�ល់ ដែ�លវធិិីសាស្ត្រីស្សតក្នុុ�ងការដ្ឋាក្នុប់ញ្ញេ� ល/
�បំ្រទស្ត្រីស្សតីក្នុុ�ងតួ្ថនាទីអនៈ�វត្ថតចំាបអ់ាចំម្គានៈ។

២.  អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរនៅរៀបចំំសូាយដែ�លម្គានៈដែត្ថត្ថួនៅល�បា�នៅណាណ ះ នៈិងនៅរៀបចំំស្សរនៅស្សរបញ្ញា ី
ស្ស�ចំនាក្នុរស្សថិតិ្ថ នៈិងទិនៈុនៈយ័ស្សប្រម្គាបជ់ាឯក្នុសារនៅយាងផ្ទាា ល់�ូួនៈ។

៣.  អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរបង្ហាា ញស្សថិត្ថិ�ល់សិ្សកុាកាម្ព នៈិងពុនៈយល់ថ្លា�ត្ថន់ៈឹងអានៈក្នុប្រម្ពង
ស្ស�ចំនាក្នុរស្សថិតិ្ថទាក្នុទ់ងនឹៈងត្ថួនៅល�នៅ�នៅលើសូាយ។ បនាា បព់ុីបានៈអានៈស្ស�ចំនាក្នុរស្សថិត្ថិ�ល់
សិ្សកុាកាម្ពរួចំពុួក្នុនៅគឺអាចំសាម នៈបានៈថ្លានៅត្ថើ នៅល�ណាម្ពួយទាក្នុ់ទងនៅ�នៈឹងសូាយបទ
បង្ហាា ញ។
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• នៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺគិឺត្ថថ្លា ឧបស្សគឺគចំម្ពបងៗស្សប្រម្គាបស់្ត្រីស្សតី ដែ�លម្គានៈបំណុះង
ចំូ�មេ�ក់ែ�ងអាជំីពុនៃនៈការអនៈ�វត្ថតចំាបម់្គានៈអើី�ូះ?

• នៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺគិឺត្ថថ្លា ឧបស្សគឺគចំម្ពបងៗស្សប្រម្គាបស់្ត្រីស្សតី ដែ�លម្គានៈបំណុះង
វិវតតខ្លួួ�ននៅ�ក្នុុ�ងអាជំីពុនៃនៈការអនៈ�វត្ថតចំាបម់្គានៈអើី�ូះ?

• នៅត្ថើឧបស្សគឺគទាងំនៅនៈះម្គានៈលក្នុុណុះៈ��ចំ�ុស្សប្រម្គាបស់្ត្រីស្សតីប្រគឺបរ់�ប ឬក្នុ៏
នៅត្ថើម្គានៈក្នុតាត នៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ ដែ�លម្គានៈផ្សាលបាះ�ល់ចំនំៅ�ះឱ្យកាស្ស
របស់្សស្ត្រីស្សតីដែ�រ ឬនៅទ?

ពិភាក់្សា

១.២ កា�ពិភាក់្សាជាម្រាក់ុ� (៣០ នាទី)

១. ដ្ឋាក្នុសិ់្សកុាកាម្ពជាប្រកុ្នុម្ព និៈងនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយពុួក្នុនៅគឺនៅធិើើការពុិភាក្នុា៖

២. ២០ នាទីនៅប្រកាយម្ពក្នុ ទាញយក្នុម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បព់ុីប្រក្នុុម្ព នៈិងក្នុត្ថប់្រតាអំពុីក្នុំណុះត្ថស់្សម្គាគ ល់នានានៅ�
នៅលើផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំដែ�លនៅ�ខាងម្ព��បនៈាបប់ណុះត� ះបណាត ល។

• នៅ�ក្នុុ�ងម្ពតិ្ថប្រត្ថលប ់សាក្នុសួ្សរនៅ�កានៈសិ់្សកុាកាម្ព នៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺម្គានៈនៅយាបល់យាា ងណា
ប្របសិ្សនៈនៅបើបញ្ញាា ទាងំនៅនាះនៅក្នុើត្ថម្គានៈនៅ�ើងនៅលើប�រស្ស ឬប�រស្សជំនៈជាតិ្ថ ឬម្ពក្នុពីុត្ថំបនៈ់
ណាម្ពយួ។

• បិទចំនៅម្ពូើយទាងំនៅនាះនៅ�នៅលើជំញ្ញាា ងំ នៅ�ើយបញ្ញាា ក្នុប់្របាបថ់្លា នៅយើងនិៈងម្ពក្នុសិ្សក្នុា
បដែនៈថម្ពនៅលើចំំណុះ� ចំទាងំនៅនៈះបនៈតនៅទៀត្ថនៅ�នៅពុលនៅប្រកាយ នៅដ្ឋាយឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងនៅលើបញ្ញាា
ដែ�លប្រកុ្នុម្ពការង្ហារនៅយើងបានៈជួំបប្របទះ នៈិងសិ្សក្នុាពីុរនៅបៀបដែ�លអាចំជំួយ
នៅដ្ឋាះប្រសាយបញ្ញាា ទាងំនៈនៅនាះ។

ចំំណុះ� ចំទាងំនៅនៈះនឹៈងប្រត្ថូវពិុភាក្នុានៅប្រកាម្ពការ�ឹក្នុនារំបស់្សអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល នៅ�ើយការពុិភាក្នុានៅនៈះអាចំ
បាះ�ល់�ល់នៅពុលនៅវ�នៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត ល ��នៅចំុះនៅ�ើយអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលប្រត្ថូវប្របុងប្របយត័្ថុនៅលើបញ្ញាា
នៅនៈះ នៅ�ើយនៅរៀបចំំនៅពុលនៅវ�តាម្ពភាពុជាក្នុដ់ែស្សតង តាម្ពនៅម្ពនៅរៀនៈដែ�លបានៈនៅរៀបចំំនៅ�ើង។

កា�ដែណ្តុះនំា��់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�សម្រា�ប់កា�ដែសវងយ�់ពីកា�ក់ំណ្តុះត់អតតសញ្ហាា្ណ្តុះមេយនឌ្័� ដែ��

�ិន�ក់់ព័នធនឹងភាពជាបុ�ស ឬភាពជាស្ត្រីសតី 



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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នៅ�នៅពុលរក្នុនៅ�ើញបញ្ញាា ប្របឈម្ពស្សប្រម្គាបស់្ត្រីស្សតីក្នុុ�ងការប្រប��ក្នុ នៈិងរកី្នុចំនៅប្រម្ពើនៈក្នុុ�ងវស័ិ្សយអនៈ�វត្ថតនៈច៍ំាប ់ នៈិង
ប្របសិ្សនៈនៅបើស្សម្ពប្រស្សបក្នុុ�ងវបបធិម្ព ៌អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឱ្យយម្គានៈការពុិភាក្នុាពុីឧបស្សគឺគចំំនៅ�ះ
ប្រក្នុុម្ព LGBTI+ ក្នុុ�ងការអនៈ�វត្ថតចំាប ់នៅដ្ឋាយនៅប្របើត្ថប្រម្ពុយខាងនៅប្រកាម្ពស្សប្រម្គាបក់ារឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង ៖

• តាម្ពគំឺនិៈត្ថអុក្នុ នៅត្ថើម្គានៈឧបស្សគឺគធិំៗអើី�ូះដែ�លរារាងំម្ពនិៈឱ្យយប្រក្នុុម្ព LGBTI+ ប្រប��ក្នុក្នុុ�ង
វជិាា ជំីវៈអនៈ�វត្ថតនៈច៍ំាប?់

• នៅត្ថើអុក្នុយល់ថ្លាម្គានៈឧបស្សគឺគអើី�ូះដែ�លរារាងំម្ពនិៈឱ្យយប្រក្នុុម្ព LGBTI+  រកី្នុចំនៅប្រម្ពើនៈក្នុុ�ងវជិាា ជំីវៈ
អនៈ�វត្ថតនៈច៍ំាប?់

• នៅត្ថើឧបស្សគឺគទាងំនៅនៈះគឺឺ��ចំ�ុស្សប្រម្គាបប់្រក្នុុម្ព LGBTI+ ឬក្នុម៏្គានៈក្នុតាត នៅផ្សាសងនៅទៀត្ថដែ�លនៅធិើើឱ្យយ
បាះ�ល់�ល់ឱ្យកាស្ស?

ក្នុុ�ងនៅពុល�ឹក្នុនាកំ្នុិចំេពិុភាក្នុា អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលសួ្សរសំ្សណួុះរទាងំនៅនៈះ។ ការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង��ចំខាងនៅលើនៈឹង
បាះ�ល់�ល់ការកំ្នុណុះត្ថរ់យៈនៅពុលនៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុ។ ��នៅចំុះ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែក្នុស្សប្រម្ពួលនៅពុលនៅវ�
នៅ�តាម្ពភាពុជាក្នុដ់ែស្សតង។ ការក្នុំណុះត្ថរ់យៈនៅពុលស្សប្រម្គាបវ់គឺគនៅនៈះ ជំួយ�ល់ការដែបងដែចំក្នុនៅពុលនៅវ�ស្សប្រម្គាប់
ក្នុិចំេពិុភាក្នុា នៅ�ើម្ពបឱី្យយម្គានៈឱ្យកាស្សដែបងដែចំក្នុនៅពុលនៅវ�នៅ�ើងវញិនៅ�តាម្ពភាពុស្សម្ពប្រស្សប។

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

បញ្ញេបស់្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះនៅ�ើងនៅដ្ឋាយពុនៈយល់ថ្លានៅ�ត្ថ�ផ្សាលស្សប្រម្គាបក់ារដែស្សើងយល់នៅនៈះ គឺឺនៅ�ើម្ពបបីនៅងើើត្ថម្ព�ល
ដ្ឋាា នៈ ប្រគឹឺះស្សប្រម្គាបដ់ែផ្សាុក្នុនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថនៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុាតាម្ពរយៈ ពុីរ វធិិី៖

១.  ឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងថ្លា នៅត្ថើនៅយនៈឌ័រ័ជំះឥទធិពុលនៅដ្ឋាយរនៅបៀបណាម្ពក្នុនៅលើអាជំីពុរបស់្សនៅយើងនៅ�ក្នុុ�ង
ត្ថួនាទីអនៈ�វត្ថតចំាបក់្នុុ�ងនាម្ពជាប�គឺគលមុ្គាក្នុ ់និៈងម្ពក្នុនៅលើទំនៈ�ក្នុចិំត្ថត និៈងការការ�រ�ូួនៈ?

២.  សាក្នុគិឺត្ថថ្លានៅត្ថើនៅយនៈឌ័័រជំះឥទធិលបាះ�ល់នៅដ្ឋាយរនៅបៀបណាម្ពក្នុនៅលើម្ពិត្ថតរមួ្ពការង្ហាររបស់្ស
នៅយើង នៅ�ើម្ពបឲី្យយនៅយើងអាចំឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុសារៈសំ្សខានៈន់ៃនៈការយល់ចំិត្ថតនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ព នៈិងជាដែផ្សាុក្នុ
ម្ពយួដែ�លនៅ�ើរត្ថួនាទីក្នុុ�ងការ�បំ្រទ�ល់ទំនៈ�ក្នុចិំត្ថត និៈងការការ�រ�ូួនៈ?

សក់�មភាពទីីបី៖ បទបង្ហាា ញអំពីុពុិពុិធិភាពុ ស្សម្ពភាពុ និៈងស្សម្ពធិម្ពសំ៌្សខានៈ់ៗ

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបសី្សម្គាគ ល់នៅ�ើញពុិពុិធិភាពុ ស្សម្ពភាពុ នៈិងស្សម្ពធិម្ពសំ៌្សខានៈ់ៗ  នៈិងពិុភាក្នុាអំពីុពុិពុិធិ
ភាពុ ស្សម្ពភាពុ នៈិងស្សម្ពធិម្ពសំ៌្សខានៈ់ៗ នៅដ្ឋាយដែផ្សាអក្នុតាម្ពទស្សសនៈៈវស័ិ្សយនៃនៈអាជំីពុដែផ្សាុក្នុអនៈ�វត្ថតចំាបន់ៅ�ក្នុុ�ង
បរបិទប្របនៅទស្ស និៈងជាម្ព�លដ្ឋាា នៈប្រគឹឺះម្ពយួនៅ�ើម្ពបសី្សម្គាគ ល់នៅ�ើញដែផ្សាុក្នុនៅផ្សាសងៗនៅទៀត្ថនៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត ល
នៅនៈះ។

មេព�មេវលា៖ ២០ នាទី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនាំសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�៖
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ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

បញ្ញាា ញសូាយ�ល់សិ្សកុាកាម្ព នៈិងនៅស្សុើឲ្យយពុួក្នុនៅគឺដែចំក្នុរដំែលក្នុគឺំនិៈត្ថ។

នៅត្ថើ «ស្សម្ពភាពុ និៈងពិុពុិធិភាពុនៅ�ក្នុដែនៈូងនៅធិើើការ» ម្គានៈអត្ថថនៈយ័យាា ង��ចំនៅម្ពតចំ?

ពិភាក់្សា...

«ស្សម្ពភាពុគឺឺនៈិយាយអំពុីការធានាថ្លា ម្ពនៈ�ស្សសប្រគឺបរ់�បម្គានៈឱ្យ
កាស្សនៅស្សមើៗ�ុ និៈងម្ពនិៈប្រតូ្ថវបានៈនៅគឺប្របប្រពឹុត្ថតិចំំនៅ�ះ�ូួនៈ��ស្សដែបូក្នុ
ពុី�ុ ឬទទួលរងការនៅរ ើស្សនៅអើងនៅដ្ឋាយសារដែត្ថប�គឺគលិក្នុលក្នុុណុះៈ
របស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅនាះនៅទ។»

ប្របភិពុ Union Learn, 2019. www.unionlearn.org.uk/equality-and-diversity-whats-
difference) 

ស�ភាព



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់

37

ស្សម្ពភាពុរវាងស្ត្រីស្សតី នៈិងប�រស្ស (ស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័)៖ សំ្សនៅ�នៅលើសិ្សទធិ ទំនៈួល
��ស្សប្រតូ្ថវ នៈិងឱ្យកាស្សនៅស្សមើៗ�ុរបស់្សស្ត្រីស្សតី នៈិងប�រស្ស នៈិងនៅក្នុមងប្រសី្ស នៈិងនៅក្នុមងប្របុស្ស។ 
ស្សម្ពភាពុម្ពនិៈដែម្ពនៈម្គានៈនៈយ័ថ្លា ស្ត្រីស្សតី នៈិងប�រស្សនឹៈងកូាយជា��ចំ�ុនៅនាះនៅទ បា�ដែនៈត
សិ្សទធិ ទំនួៈល��ស្សប្រត្ថូវ នៈិងឱ្យកាស្សរបស់្សស្ត្រីស្សតី នៈិងប�រស្ស នៈឹងម្ពនិៈអាប្រស័្សយនៅលើ ថ្លានៅត្ថើ
ពួុក្នុនៅគឺបានៈនៅក្នុើត្ថម្ពក្នុជាម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្ស ឬម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្សនៅនាះនៅទ។

ប្របភិពុ (អងគការ UN Women, 2019. www.un.org/womenwatch/osagi/concept-
sandefinitions.htm) 

ស�ភាពមេយនឌ្័�

«ពិុពុិធិភាពុ គឺឺនៈិយាយអំពុីការអបអរសាទរ នៈិងការផ្សាតល់ត្ថនៃម្ពូដែ�លចំំណុះ� ចំ��ស្ស�ុ

របស់្សនៅយើងទាងំអស់្ស�ុ។ ចំណំុះ� ចំនៅនៈះម្គានៈទំនាក្នុទ់ំនៈងយាា ងខូាងំកូានៅ�នឹៈងការ

នៅលើក្នុក្នុម្ពពស់្សសិ្សទធិម្ពនៈ�ស្សស នៈិងនៅស្សរភីាពុ នៅដ្ឋាយដែផ្សាអក្នុនៅលើនៅ�លការណ៍ុះនានា ��ចំជា 

នៅស្សចំក្នុតីនៃ�ូ�ុ� នៈិងការនៅ�រពុ ជានៅ�ើម្ព។ ពុិពុិធិភាពុ គឺឺនៈិយាយអំពុីការទទួលសាគ ល់ ការ

ផ្សាតល់ត្ថនៃម្ពូ និៈងការពុិចាំរណាអំពុីសាវតា ចំំនៅណុះះ�ឹង ជំំនាញ នៈិងបទពិុនៅសាធិនៈ�៍�ស្សៗ

�ុរបស់្សម្ពនៈ�ស្សស នៈិងនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត នៈិងនៅប្របើប្របាស់្សភាពុ��ស្ស�ុទាងំនៅនាះនៅ�ើម្ពបបីនៅងើើត្ថ

ក្នុមូ្គាងំពុលក្នុម្ពមដែ�លម្គានៈផ្សាលិត្ថភាពុ និៈងប្របសិ្សទធភាពុ»។

ប្របភិពុ (អងគការ Union Learn ឆុ្នាំ២ំ០១៩ www.unionlearn.org.uk/equality-and-
diversity-whats-difference)

ពិពិធីភាព
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កំ់ណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

ពុនៈយល់ថ្លា ស្សម្ពភាពុ នៅផ្ទាត ត្ថនៅ�នៅលើការផ្សាតល់ឱ្យយប�គឺគលមុ្គាក្នុ់ៗ នៈ�វឱ្យកាស្ស ប្របប្រពុឹត្ថតិក្នុម្ពម នៈិងការ�បំ្រទ��ចំ�ុ។ 
នៅ�ើយនៈយ័ស្សម្ពភាពុ/ស្សម្ពធិម្ពសំ៌្សខានៈ់ៗ  នៅ�ើយក្នុទ៏ទួលសាគ ល់ដែ�រថ្លា ប�គឺគលមុ្គាក្នុ់ៗ ម្គានៈឧបស្សគឺគ��ស្សៗ
�ុក្នុុ�ងការទទួលបានៈឱ្យកាស្ស ទាងំនៅនាះ។ ស្សម្ពភាពុសំ្សខានៈ ់ (Substantive Equality) នៅផ្ទាត ត្ថនៅ�នៅលើ
លទធផ្សាលចំ�ងនៅប្រកាយ ម្ពនិៈដែម្ពនៈប្រតឹ្ថម្ពដែត្ថឱ្យកាស្សនៅនាះនៅទ។

ឧទា�រណ៍ុះ៖ ឱ្យកាស្សនៅស្សមើ�ុអាចំផ្សាតល់ការង្ហារ��ចំ�ុស្សប្រម្គាបប់�រស្ស នៈិងស្ត្រីស្សតី បា�ដែនៈតក្នុុ�ងនៈយ័ ស្សម្ពភាពុ
សំ្សខានៈ ់ វញិម្គានៈនៈយ័ថ្លា នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើឱ្យយតួ្ថនាទី��ចំ�ុ អាចំទទួលបានៈនៅដ្ឋាយនៅស្សមើភាពុ�ុចំំនៅ�ះនៅភិទទាងំពីុរ 
វាអាចំម្គានៈភាពុចាំបំាចំស់្សប្រម្គាបព់ុួក្នុនៅគឺក្នុុ�ងការផ្សាតល់នៈ�វក្នុញ្ញេប�់បំ្រទការង្ហារ ដែ�លពិុចាំរណានៅលើការដែ�ទាំ
ក្នុ�ម្គារ ឬនៅម្គាា ងការង្ហារដែ�លអាចំបត្ថដ់ែបនៈបានៈ ។ល។

ស្សម្ពភាពុសំ្សខានៈ ់ ប្រត្ថូវគឺិត្ថពិុចាំរណាពីុក្នុតាត នៅយនៈឌ័រ័ វបបធិម្ព ៌ នៈិងនៅស្ស�ាកិ្នុចំេស្សងគម្ព ដែ�លអាចំបងើឧបស្សគឺគ
�ល់ប�គឺគលមុ្គាក្នុ់ៗ  និៈងដែស្សើងរក្នុវធិិី�បំ្រទ�ល់ពុួក្នុនៅគឺនៅ�ើម្ពបជីំំនៈះឧបស្សគឺគទាងំនៅនាះ នៅ�ើម្ពបឱី្យយពុួក្នុនៅគឺអាចំ
ទទួលបានៈឱ្យកាស្សដែ�លបនៅងើើត្ថនៅ�ើងក្នុុ�ងនៅ�លបំណុះងនៅ�ើម្ពបសី្សនៅប្រម្ពចំបានៈនៈ�វស្សម្ពភាពុ។

សួ្សរសិ្សកុាកាម្ពថ្លា នៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺអាចំគិឺត្ថពីុឧទា�រណ៍ុះណាម្ពយួ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈនៅ�ើញ ឬឧបស្សគឺគដែ�ល
ជំះឥទធិពុលអវជិំាម្គានៈ�ល់ស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ ឬស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្សម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារក្នុុ�ងការទទួលបានៈ
ឱ្យកាស្សដែ�រ ឬនៅទ?

ជានៅយាបល់ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលប្រតូ្ថវប្រសាវប្រជាវអំពុីនៅ�លនៈនៅយាបាយ ការប្របត្ថិបត្ថត ិនៈិងត្ថ�ភាពុជាក្នុដ់ែស្សតង
ជំ�ំវញិស្សម្ពភាពុ ស្សម្ពភាពុសំ្សខានៈ់ៗ  នៈិងពិុពុិធិភាពុនៅ�ក្នុុ�ងបរបិទប្របនៅទស្ស ម្ព�នៈនៅពុលបណុះត� ះបណាត លនៅ�ើម្ពប ី
ឱ្យយពុួក្នុនៅគឺអាចំ�ឹក្នុនាកំារពិុភាក្នុាអំពីុលក្នុុ�ណុះឌ គឺតិ្ថយ�ត្ថតិនៅ�ក្នុុ�ងប្របនៅទស្ស។

ទទួលសាគ ល់ថ្លាម្ពនិៈដែម្ពនៈអើីទាងំអស់្សស្ស�ទធដែត្ថម្គានៈគឺ�ណុះស្សម្ពបត្ថតិ��ចំ�ុ នៅ�ើម្ពបទីទួលបានៈ

លទធផ្សាល��ចំ�ុជាម្ពយួនៈឹងឱ្យកាស្ស��ចំ�ុនៅនាះនៅទ ជាត្ថួយាា ង នៅយើងចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពនៅ�នៅលើ

ទី�នៈប្របក្នុួត្ថដែ�លម្ពនិៈនៅស្សមើភាពុ ឧទា�រណ៍ុះ ម្ពក្នុពីុស្ស�គឺម្ពនៈដ៍ែ�លបាត្ថប់ងឱ់្យកាស្ស 

ឬម្គានៈពិុការភាពុរាងកាយ។

ស្សម្ពភាពុសំ្សខានៈ់ៗ ទទួលសាគ ល់ថ្លា អាចំម្គានៈវធិានៈការជាក្នុ�់ក្នុជ់ាចាំបំាចំន់ៅ�ើម្ពបនីៅធិើើ

ឱ្យយប្របនៅស្សើរនៅ�ើងនៈ�វអត្ថ�លយភាពុនៅ�ក្នុុ�ងប្របពុន័ៈធ នៅ�ើម្ពបឱី្យយប�គឺគលទាងំអស់្សដែ�ល

ម្គានៈឱ្យកាស្ស��ចំ�ុក្នុ៏នៈឹងម្គានៈឱ្យកាស្សនៅស្សមើ �ុក្នុុ� ងការស្សនៅប្រម្ពចំបានៈនៈ� វលទធផ្សាល/

ស្សម្ពទិធផ្សាល��ចំ�ុ។

ស�ភាព/ស�ធី�៌សំខាន់ៗ



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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នៅ�ើម្ពបទីទួលបានៈស្សម្ពភាពុ នៈិងពិុពុិធិភាពុនៅ�ក្នុុ�ងការអនៈ�វត្ថតចំាប ់ គឺឺទាម្ពទារឱ្យយ
ម្គានៈវធិិីសាស្ត្រីស្សតពីុនៅលើចំ�ះនៅប្រកាម្ព នៈិងពីុនៅប្រកាម្ពនៅ�ើងនៅលើ៖

• ពីមេ�ើចំុះមេម្រាកា�៖ ការផូ្ទាស់្សបត�រជាប្របពុន័ៈធដែ�លឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុ
នៅ�លនៈនៅយាបាយ នៈិងការប្របត្ថិបត្ថតិនានាដែ�លនៅធិើើនៅ�ើងនៅ�ក្នុប្រម្ពតិ្ថ
សាថ បន័ៈ និៈងអនៈ�វត្ថតប្របតិ្ថបត្ថតិការរ��ត្ថ�ល់ក្នុប្រម្ពតិ្ថប្រក្នុុម្ពនីៈម្ពយួៗ។

• ពីមេម្រាកា�មេ�ើងមេ�ើ៖ នៅយើងមុ្គាក្នុ់ៗ ប្រត្ថូវសាគ ល់ពុីត្ថួនាទី នៈិងទំនៈួល
��ស្សប្រត្ថូវរបស់្សនៅយើងចំំនៅ�ះ�ូួនៈនៅយើង ក្នុ�៏�ចំជាចំំនៅ�ះ�ុ
នៅ�វញិនៅ�ម្ពក្នុនៅ�ើម្ពបនីាមំ្ពក្នុនៈ�វការផូ្ទាស់្សបត�រជាវជិំាម្គានៈ។

វិធីីស្វាស្ត្រីសតពីមេ�ើចំុះមេម្រាកា� និងពីមេម្រាកា�មេ�ើងមេ�ើ

១.  សិ្សកុាកាម្ពនឹៈងពិុភាក្នុា�ុដែបបផ្សាូ�វការរវាងស្សម្ពភាពុ នៈិងស្សម្ពធិម្ពជ៌ាផ្សាូ�វការ នៈិងស្សម្ពភាពុ 
នៈិងស្សម្ពធិម្ពសំ៌្សខានៈ ់ នៅ�ក្នុុ�ងនៅម្ពនៅរៀនៈទី ១ ដែ�លជាប�នៅរលក្នុុ�ណុះឌ ស្សប្រម្គាបន់ៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ។ 
ការនៅធិើើ ដែបបនៅនៈះគឺឺនៅ�ើម្ពបបីំ�ក្នុ់បំបានៈចំំនៅណុះះ�ឹងនៅឆ្នាំព ះនៅ�នៅផ្ទាត ត្ថនៅលើការអនៈ� វត្ថតជាក្នុ់ដែស្សតង
នៅ�ក្នុដែនៈងូនៅធិើើការ ជំ�ំវញិបញ្ញាា នៅនៈះ។

២.  បំផ្សា�ស្សឱ្យយម្គានៈការពុិភាក្នុាអំពីុអត្ថថប្របនៅយាជំនៈន៍ៃនៈការត្ថស្សា�ម្ពតិ្ថឱ្យយម្គានៈស្សម្ពភាពុ នៈិងពិុពុិធិ
ភាពុនៅ�ក្នុដែនៈូង    នៅធិើើការ នៅទាះបីវាស្សថិត្ថនៅ�នៅប្រ�វសិាលភាពុនៃនៈបរបិទខាងផ្សាូ�វចំាបក់្នុន៏ៅដ្ឋាយ។ 
បនាា បទ់ាញចំំណាបអ់ារម្ពមណ៍ុះរបស់្សសិ្សកុាកាម្ពនៅ�រក្នុក្នុិចំេការក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទី១ ទាក្នុទ់ង
នៈឹងជំំនាញនានា ស្សប្រម្គាបប់្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប ់ដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈក្នុំណុះត្ថ។់ នៅ�ើយរលឹំក្នុ
សិ្សកុាកាម្ពផ្សាងដែ�រអំពីុស្សក្នុម្ពមភាពុឆូ្ល�ះបញ្ញាេ ំងដែ�លពួុក្នុនៅគឺបានៈបញ្ញេ ប់រចួំនៅ�ើយនៅ�នៅម្គាា ង
សិ្សក្នុាទី ២ ។ សិ្សកុាកាម្ព�ូះប្របដែ�លជាម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លា ពុ�ក្នុនៅគឺម្ពនិៈម្គានៈទទួលរងភាពុ
អយ�ត្ថតិធិម្ពន៌ៅប្រកាម្ពចំាប/់នៅ�លនៈនៅយាបាយស្សតីពុីស្សម្ពភាពុ នៈិងពិុពុិធិភាពុនៅទ បា�ដែនៈតប្របសិ្សនៈនៅបើ
ពុួក្នុនៅគឺជានៅភិទនៅផ្សាសងវញិ នៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះ��ចំ�ុ ឬ�ដែ�លដែ�រ ឬនៅទ?

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

បញ្ញេបន់ៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះនៅដ្ឋាយពុនៈយល់ថ្លានៅ�ើម្ពបសី្សនៅប្រម្ពចំបានៈនៈ�វស្សម្ពភាពុ នៈិងពិុពុិធិភាពុនៅ�ក្នុដែនៈូងនៅធិើើការ
ចាំបំាចំប់្រតូ្ថវម្គានៈទាងំវធីិិសាស្ត្រីស្សតតាម្ពឋានានៈ�ប្រក្នុម្ពពីុនៅលើចំ�ះនៅប្រកាម្ព នៈិងពីុនៅប្រកាម្ពនៅ�ើងនៅលើ។

វធីិិសាស្ត្រីស្សតតាម្ពវធិិីសាស្ត្រីស្សតពុីនៅលើចំ�ះនៅប្រកាម្ព សំ្សនៅ�នៅ�នៅលើត្ថប្រម្ពូវការឱ្យយម្គានៈការផូ្ទាស់្សបត�រនៅ�ក្នុប្រម្ពតិ្ថសាថ បន័ៈ
ដែ�លទទួលសាគ ល់ នៈិងប្របឈម្ពនឹៈងឧបស្សគឺគនានាតាម្ពរនៅបៀបម្ពយួនៅ�ើម្ពបឱី្យយម្គានៈស្សម្ពភាពុ នៈិងភាពុចំប្រម្ពុះ
ជាឧទា�រណ៍ុះ៖

• នៅ�ត្ថ�ផ្សាលនៃនៈការដែ�ទាកំ្នុ�ម្គារ ជំះឥទធិពុលនៅលើលទធភាពុរបស់្សប�រស្ស នៈិងស្ត្រីស្សតីក្នុុ�ងការចំ�លរមួ្ព 
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នៈិងការរកី្នុចំនៅប្រម្ពើនៈនៅ�ម្ព�� នៅ�ក្នុុ�ងក្នុដែនៈូងនៅធិើើការអនៈ�វត្ថតចំាប។់
• ត្ថប្រម្ពូវការរបស់្សស្សម្គាជំិក្នុស្ស�គឺម្ពនៈ ៍LGBTI + នៅ�ក្នុដែនៈូងនៅធិើើការអនៈ�វត្ថតចំាប។់
• ភាពុលនៅម្ពអៀងខាងសាថ បន័ៈចំនំៅ�ះការដែបងដែចំក្នុត្ថួនាទីអំណាចំ�ល់ប�រស្ស ឬប�រស្សម្ពក្នុពីុ

ជាត្ថិសាស្សនៈណ៍ាម្ពយួ។
• ភាពុលនៅម្ពអៀងចំំនៅ�ះស្ត្រីស្សតីភាគឺនៅប្រចំើនៈនៅធិើើត្ថួនាទីនៅ�កុ្នុ�ងការយិាល័យនៅ�កុ្នុ�ងវស័ិ្សយអនៈ� វត្ថត

ចំាប។់
• ផ្សាលបាះ�ល់នៃនៈនៅ�លនៈនៅយាបាយម្គាត្ថ�ភាពុ/បិត្ថ�ភាពុនៅដ្ឋាយយ�ត្ថតិធិម្ព ៌ នៈិងអត្ថថប្របនៅយាជំនៈ៍

ដែ�លទទួលសាគ ល់ពុីត្ថួនាទីរបស់្សប�រស្សក្នុុ�ងការដែ�ទាកំ្នុ�ម្គារ។
វធិិីសាស្ត្រីស្សតតាម្ពវធិិីសាស្ត្រីស្សតពុីនៅប្រកាម្ពនៅ�ើងនៅលើ សំ្សនៅ�នៅ�នៅលើការទទួល��ស្សប្រត្ថូវរបស់្សប�គឺគលមុ្គាក្នុ់ៗ ដែ�ល
នៅ�ើរត្ថួនាទីយាា ងស្សក្នុម្ពមក្នុុ�ងការនាមំ្ពក្នុនៈ�វការផូ្ទាស់្សបត�រជាវជិំាម្គានៈ ជាឧទា�រណ៍ុះ៖

• ចំំណាយនៅពុលនៅ�ើម្ពបឆី្លូ�ះបញ្ញាេ ំង នៈិងបនៅងើើត្ថឱ្យយម្គានៈការយល់ចំិត្ថតចំំនៅ�ះម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារដែ�ល
ម្គានៈនៅភិទ��ស្ស�ុ អត្ថតស្សញ្ញាញ ណុះនៅយនៈឌ័រ័ នៈិងជាត្ថិសាស្សនៈ�៍�ស្សៗ�ុ នៈិងរនៅបៀបដែ�ល
ទិ�ាភាពុទាងំនៅនៈះជំះឥទធិពុលម្ពក្នុនៅលើបទពិុនៅសាធិនៈរ៍បស់្សពុួក្នុនៅគឺក្នុុ�ងការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប។់

• ដែស្សើងយល់អំពីុស្សក្នុម្ពមភាពុត្ថ�ចំតាចំដែ�លអាចំ�បំ្រទ�ល់ម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហាររបស់្ស�ូួនៈ។
• ដែស្សើងយល់អំពីុបញ្ញាា នានា ដែ�លរារាងំចំំនៅ�ះប�គឺគលមុ្គាក្នុ់ៗ ។ នៅត្ថើសិ្សកុាកាម្ពបានៈជំួបប្របទះ

ឧបស្សគឺគ នៈិងក្នុតាត រាងំស្សាះអើី�ូះចំំនៅ�ះការរកី្នុចំនៅប្រម្ពើនៈនៅ�ក្នុុ�ងក្នុដែនៈូងអនៈ�វត្ថតចំាប?់ នៅ�ត្ថ�អើី
ឧបស្សគឺគ នៈិងក្នុតាត រាងំស្សាះទាងំនៅនៈះនៅក្នុើត្ថម្គានៈ? នៅលើស្សពុីនៅនៈះនៅទៀត្ថ នៅត្ថើម្គានៈអើីដែ�លសិ្សកុាកាម្ព
អាចំនៅធិើើបានៈនៅ�ើម្ពបចីំ�លរមួ្ពចំំដែណុះក្នុនាមំ្ពក្នុនៈ�វការផូ្ទាស់្សបត�រជាវជិំាម្គានៈដែ�រ ឬនៅទ?

ពុនៈយល់�ល់សិ្សកុាកាម្ពថ្លា ដែផ្សាុក្នុនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថនៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា នៈឹងនៅផ្ទាត ត្ថជាចំម្ពបងនៅ�នៅលើវធិិីសាស្ត្រីស្សត  «ពីុនៅប្រកាម្ព
នៅ�ើងនៅលើ» នៅដ្ឋាយនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងនៅលើទិ�ាភាពុនៅផ្សាសងៗ ដែ�លជំះឥទធិពុលនៅលើ
ឥរយិាប�របស់្សប�គឺគលមុ្គាក្នុ់ៗ  នៈិងរបស់្សប្រកុ្នុម្ពនៅ�ក្នុដែនៈងូនៅធិើើការអនៈ�វត្ថតនៈច៍ំាប។់ នៅដ្ឋាយស្សងឹមឹ្ពថ្លាតាម្ពរយៈ
ការយល់�ឹងអំពីុទិ�ាភាពុទាងំនៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនឹៈងអាចំឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុរនៅបៀបដែ�លឥរយិាប�របស់្សពុួក្នុនៅគឺ
ម្គានៈផ្សាលបាះ�ល់ម្ពក្នុនៅលើអុក្នុ�នៃទ នៈិងរនៅបៀបដែ�លឥរយិាប�របស់្សអុក្នុ�នៃទម្គានៈផ្សាលបាះ�ល់ចំនំៅ�ះ
ពុួក្នុនៅគឺមុ្គាក្នុ់ៗ ។ តាម្ពរយៈការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងអាចំរក្នុនៅ�ើញនៈ�វយ�ទធសាស្ត្រីស្សតបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថនៅ�ើម្ពប ី
នាមំ្ពក្នុនៈ�វការផូ្ទាស់្សបត�រជាវជិំាម្គានៈ។ 



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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មេ��បំណ្តុះង៖ ដែស្សើងយល់ពុីថ្លានៅត្ថើការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯងគីឺជាអើី នៈិងអភិវិឌ័ឍវានៅដ្ឋាយរនៅបៀបណា

វតុ�បំណ្តុះងថ្ងៃនកា�មេ�ៀនសូម្រាត ៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងអាចំ...

• នៅប្របៀបនៅធិៀបការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯងដែ�លម្គានៈនៅដ្ឋាយឯក្នុឯង និៈងដែ�លម្គានៈតាម្ពរយៈស្សងគម្ព

�យ�មេព�៖ ៩០ នាទី

សៀ�ោៅង�ិកាទីីប់ី

សៀតិ�កាៅ�សៀជីឿជាៅក់សៀល�ខួ�នឯងគ្គឺជាៅអ្នីី?

ទីិ�ឋភាពទីូមេ�អំពីមេ�ោ្ងសិក់្សា

ស�ា្�� ស្ចំក់តីណ្នាំអំពីកា�ត្ៀ�ស�ា្��

បទបង្ហាា ញ ប្រក្នុដ្ឋាស្សផ្ទាា ងំធិំ និៈងបាចិំ

សូាយរ�ប�ត្ថចំនំៈួនៈ ៣ ស្សនៈូឹក្នុស្សប្រម្គាប់
ស្សក្នុម្ពមភាពុទី ២

នៅរៀបចំំជាម្ព�នៈនៅដ្ឋាយអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល ស្ស�ម្ពនៅម្ពើលពុត័្ថម៌្គានៈលម្ពអតិ្ថ
នៅ�ក្នុុ�ងការពុិពុណ៌ុះនាស្សក្នុម្ពមភាពុ

សក់�មភាព គោ�បំណ្តុះង ព្�វ្លា

១. ក្នុំណុះត្ថក់ារនៅជំឿជំនៅលើ�ូួនៈឯង នៅ�ើម្ពប ីឆូ្ល�ះបញ្ញាេ ំងថ្លានៅត្ថើទំនៈ�ក្នុចិំត្ថត នៅលើ �ូួ នៈឯងម្គានៈ
លក្នុុណុះៈ យាា ង��ចំនៅម្ពតចំ នៈិងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះនៅដ្ឋាយ
រនៅបៀបណា?

៦០ នាទី

២. «ប្របនៅភិទ» នៅផ្សាសង�ុនៃនៈ
ទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតនៅលើ�ូួនៈឯង

នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់ពុីលំនា�ំ�ស្សៗ�ុនៃនៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតនៅលើ
�ូួនៈឯងនៅប្រ�ពីុភាពុជាប�រស្ស ដែ�លជានៅរឿយៗទាក្នុទ់ង
នៈឹងទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតនៅលើ�ូួនៈឯងខាងវបបធិម្ពប៌ិតាធិិប
នៅត្ថយយ។

៣០ នាទី
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សក់�មភាពទីី�ួយ៖ ក់�មវិធីីទីំនុក់ចំិតត

មេ��បំណ្តុះង៖ មេ�ើ�្បីី�ួ�ះបញំ្ំ្ហាងថាមេតើទីំនុក់ចំិតតមេ�ើខ្លួួ�នឯង�ន�ក់េណ្តុះ�យ៉ាោ្ង�ូចំមេ�តចំ និង�ន

អា��មណ៍្តុះមេដ្ឋាយ�មេបៀបណ្តា?

�យ�មេព�៖ ៦០ នាទីី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនំាសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�៖

១.១ កា�កំ់ណ្តុះត់ទីំនុក់ចំិតត (២០ នាទី)

នៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពដែស្សើងយល់ពុី�ូួនៈពុួក្នុនៅគឺមុ្គាក្នុ់ៗ ក្នុុ�ងបនៅងើើត្ថស្សម្ពត្ថថភាពុប្របាប្រស័្សយ
ទាក្នុទ់ងនៅដ្ឋាយនៅសាម ះប្រត្ថង ់និៈងម្គានៈការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង។

• ដែបងដែចំក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាប្រក្នុុម្ពយាា ងតិ្ថចំចំំនៈួនៈពីុរប្រក្នុុម្ព (ប្រក្នុុម្ពធិំ (ម្គានៈចំំនៈួនៈនៅស្សមើ�ុ) អាចំនៈឹង
�ំនៅណុះើ រការលអជាងប្របសិ្សនៈនៅបើម្គានៈសិ្សកុាកាម្ពនៅប្រចំើនៈនៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ) ។

• ចាំត្ថដ់ែចំងឱ្យយប្រកុ្នុម្ពម្ពយួនៅធិើើការង្ហារនៅលើ នៅត្ថើការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯងម្គានៈចំរកិ្នុលក្នុុណុះៈ នៈិង
អារម្ពមណ៍ុះ��ចំនៅម្ពតចំ? នៅ�ើយម្ពយួប្រកុ្នុម្ពនៅទៀត្ថប្រត្ថូវនៅធិើើនៅលើ នៅត្ថើភាពុ�ម នៈការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង
ម្គានៈចំរកិ្នុលក្នុុណុះៈ នៈិងអារម្ពមណ៍ុះ��ចំនៅម្ពតចំ?

• ដែចំក្នុប្រក្នុដ្ឋាស្សផ្ទាា ងំធិំ នៈិងបាចិំឱ្យយប្រកុ្នុម្ពនីៈម្ពយួៗ នៅ�ើយនៅស្សុើឱ្យយពុួក្នុនៅគឺដែចំក្នុគឺ�នៅឡានៈជា២ នៅដ្ឋាយ
ពុួក្នុនៅគឺគឺួរស្សរនៅស្សរ «ចំរតិ្ថលក្នុុណុះៈ»  និៈង «អារម្ពមណ៍ុះ» នៅ�ដែផ្សាុក្នុខាងនៅលើ ម្គានៈនៈយ័ថ្លា៖
+ ចំរតិ្ថលកុ្នុណុះៈ៖ ឥរយិាប� នៈងិចំរតិ្ថលកុ្នុណុះៈដែ�លដែស្សតងនៅចំញនៅដ្ឋាយប�គឺគលណា

មុ្គាក្នុ។់
+ អារម្ពមណ៍ុះ៖ អារម្ពមណ៍ុះផ្សាូ�វចំតិ្ថត នៈងិផូ្សា�វអារម្ពមណ៍ុះដែ�លប�គឺគលមុ្គាក្នុ់ៗ ឆូ្លងកាត្ថជ់ា

បទពិុនៅសាធិនៈ។៍
• ប្រក្នុុម្ពនីៈម្ពយួៗប្រតូ្ថវបំនៅពុញចំនៅម្ពូើយតាម្ពគឺ�នៅឡានៈទាងំ២នៅនាះ។

១.២ កិ់ចំចពិភាក្់សាមេពញអងគ (៣០ នាទី)

នៅស្សុើស្ស�ំនៅយាបល់ពុីប្រកុ្នុម្ពវញិ៖

• រក្នុនៅម្ពើល�ក្នុយដែ�លនៅប្របើស្សប្រម្គាបព់ុិពុណ៌ុះនាអំពុីឥរយិាប� នៈិងចំរតិ្ថលក្នុុណុះៈរបស់្សម្ពនៈ�ស្សស
ដែ�លម្គានៈភាពុនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង (នៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្ស�ក្នុយគឺនៈូឹះម្ពយួចំំនៈួនៈនៅ�ើម្ពបបីង្ហាា ញពុីចំំណុះ� ចំ
នៈីម្ពយួៗ)។ នៅត្ថើនៅយើងម្គានៈទស្សសនៈៈយាា ងណាចំំនៅ�ះស្ត្រីស្សតីដែ�លបង្ហាា ញឥរយិាប�ដែបបនៅនៈះ? 
នៅត្ថើពួុក្នុនៅគឺម្គានៈទស្សសនៈៈយាា ងណាចំំនៅ�ះប�រស្ស?

• នៅត្ថើ�ក្នុយដែ�លពុិពុណ៌ុះនាអំពុីឥរយិាប�ប្របនៅភិទនៅនៈះ ម្គានៈការផូ្ទាស់្សបត�ររវាងប�រស្ស នៈិងស្ត្រីស្សតីដែ�រ 
ឬនៅទ? ឧទា�រណ៍ុះ ប្របសិ្សនៈនៅបើម្គានៈ�ក្នុយ «ស្សនៅប្រម្ពចំចិំត្ថតចំាស់្ស�ស់្ស» នៅត្ថើ�ក្នុយនៅនៈះម្គានៈការ
ផូ្ទាស់្សបត�រនៅ�ជា “ភាពុជានៅម្ពនៅគឺ” ដែ�រ ឬនៅទស្សប្រម្គាបស់្ត្រីស្សតីដែ�លម្គានៈការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង?



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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• ឥ��វនៅនៈះ នៅធិើើ��ចំ�ុជាម្ពយួនៈឹងឥរយិាប� នៈិងចំរតិ្ថលក្នុុណុះៈរបស់្សអុក្នុដែ�ល�ើះការ
នៅជំឿជាក្នុ។់

• នៅត្ថើអាចំទទួលយក្នុបានៈនៅទចំំនៅ�ះប�រស្ស ឬស្ត្រីស្សតីដែ�លបង្ហាា ញពុីក្នុងើះទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតនៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ព
របស់្សនៅយើង និៈងនៅ�ក្នុដែនៈូងនៅធិើើការអនៈ�វត្ថតចំាប?់

• នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពរក្នុនៅម្ពើលចំរតិ្ថលក្នុុណុះៈទាងំអស់្សរបស់្សអុក្នុដែ�លម្គានៈ «ការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ
�ូួនៈឯង»  នៈិង គឺិត្ថថ្លានៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺអាចំបង្ហាា ញពុីចំរតិ្ថលក្នុុណុះៈទាងំនៅនៈះយាា ងង្ហាយប្រស្សួល នៈិង
តាម្ពដែបបធិម្ពមជាតិ្ថដែ� រឬនៅទ?

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

ចំំណុះ� ចំគឺនៈូឹះនៃនៈការសិ្សក្នុានៅ�ក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ៖

១.  ម្ពនៈ�ស្សសនៅយើងយល់ថ្លាការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង គឺឺជាសំ្សណុះ�ំ នៃនៈចំរតិ្ថលក្នុុណុះៈ ជាត្ថួយាា ង 
រនៅបៀបដែ�លអុក្នុណាមុ្គាក្នុប់ង្ហាា ញពុី�ូួនៈឯងតាម្ពរយៈឥរយិាប� និៈងស្សក្នុម្ពមភាពុ។

២.  រនៅបៀបដែ�លអុក្នុ�នៃទយល់នៅ�ើញពុីឥរយិាប�ទាងំនៅនៈះម្គានៈភាពុ��ស្ស�ុរវាងនៅភិទនៅផ្សាសងៗ។

៣.  ស្សងគម្ពបិតាធិបិនៅត្ថយយ ជាដែផុ្សាក្នុម្ពយួនៃនៈនិៈយម្ពនៈយ័ភាពុជាប�រស្ស ដែ�លដែត្ថងដែត្ថដ្ឋាក្នុស់្សម្គាព ធិ�ល់
នៅភិទនៅផ្សាសងៗ។ ឧទា�រណ៍ុះ ការចាំបរ់�ក្នុន់ៃ��ុខូាងំៗ ភាសាកាយវកិារនៅបើក្នុចំំ� ។ល។

៤ ការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៅនៈង គឺឺទាក្នុទ់ងនៅ�នឹៈងផ្សាុត្ថគ់ឺំនិៈត្ថស្សងគម្ព ដែ�លភាា បជ់ាម្ពយួនៈឹងយនៈតការនៃនៈ
ការអនៈ�វត្ថត នៈិងដ្ឋាក្នុទ់ណុះឌ ក្នុម្ពម។ ឧទា�រណ៍ុះ ស្ត្រីស្សតីម្គានៈលក្នុុណុះៈរបស់្សការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង 
អាចំនឹៈងម្ពនិៈប្រតូ្ថវបានៈនៅម្ពើលនៅ�ើញ��ចំ�ុស្សប្រម្គាបប់�រស្សនៅនាះនៅទ ��ចំជា ការ�រ�ូួនៈ (ចំនំៅ�ះ
ប�រស្ស) និៈងម្គានៈចំរតិ្ថជានៅ��ើ យនាយ (ចំំនៅ�ះស្ត្រីស្សតី) ។

៥.  ស្សក្នុម្ពមភាពុខាងនៅប្រកាម្ពនឹៈងដែស្សើងរក្នុវធិិីសាស្ត្រីស្សត «ពុិត្ថ» (Authentic) ចំំនៅ�ះការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ
�ូួនៈឯង - នៅ�ើយវធិិីសាស្ត្រីស្សតពុិត្ថនៅនៈះគឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត។

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women/ Ngoc Le
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«អើីដែ�លដែប្របកូាយការគឺិត្ថ នៅ�ជាស្សក្នុម្ពមភាពុជាក្នុដ់ែស្សតង?»

(Richard Petty សាស្ត្រីសាត ចាំរយដែផ្សាុក្នុចិំត្ថតវទិា)

បា�ដែនៈត នៅត្ថើនៅនៈះប្រគឺបប់្រ�នៈន់ៅទ???

បុុដែនតអវីមេ�ជាទីំនុក់ចំិតត?

១.៣ បទីបងាា្ញ (១០ នាទី)

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

នៅយើងនៅប្រចំើនៈដែត្ថចាំត្ថទ់�ក្នុ ការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង ថ្លាជាការបង្ហាា ញពុីចំរតិ្ថនៃនៈឥរយិាប�នានា តាម្ពរយៈការ
ស្សដែម្ពតងម្ពតិ្ថដែ�លឥត្ថលំនៅអៀង ការនៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុចំាស់្ស�ស់្ស នៈិងបង្ហាា ញភាសាកាយវកិារជាក្នុ�់ក្នុ់
ណាម្ពយួ។ ទស្សសនៈៈនៃនៈ នៅនៈះនៅប្រចំើនៈដែត្ថប្រតូ្ថវបានៈនៅគឺយល់ថ្លាជានៈិយម្ពនៈយ័របស់្ស «ប�រស្សពុិត្ថ» របស់្សបិតាធិិប
នៅត្ថយយស្សប្រម្គាបប់�រស្ស ដែ�លប្រត្ថូវបានៈក្នុំណុះត្ថល់ក្នុុណុះៈនៅដ្ឋាយការចាំបរ់�ក្នុន់ៃ��ុខូាងំៗ នៈិងកាយវកិារ
នៅបើក្នុចំំ�។ល។ ដែ�លការក្នុំណុះត្ថន់ៅនៈះ គឺឺជាអើីដែ�លផ្សាា�យនៈឹងនិៈយម្ពនៈយ័របស់្សស្ត្រីស្សតី ដែ�លបិតាធិិបនៅត្ថយយ
នៅប្របើប្របាស់្ស។

នៅដ្ឋាយប្របកានៈខ់ាា បន់ៈ�វទស្សសនៈៈនៃនៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតនៅនៈះ ម្ពនៈ�ស្សសទាងំនៅនាះរពំុឹងថ្លា�ូួនៈឯង នៈិងអុក្នុ�នៃទនឹៈងបង្ហាា ញ
នៈ�វលំនានំៃនៈការនៅជំឿជាក្នុ ់ប្រស្សបតាម្ពបទដ្ឋាា នៈនិៈយម្ពនៈយ័របស់្សបិតាធិិបនៅត្ថយយ។

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំសួ្សរសិ្សកុាកាម្ពថ្លា នៅត្ថើពួុក្នុនៅគឺធូាបប់នៅងើើត្ថ ការនៅជំឿជាក្នុ ់«ដែក្នុូងកូាយ» នៅលើ�ូួនៈឯង ឬ
អត្ថ?់ នៅដ្ឋាយនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើចំរតិ្ថលក្នុុណុះៈនៃនៈ ដែ�លបានៈក្នុំណុះត្ថន់ៅ�ក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុម្ព�នៈ។ នៅ�ើយ
អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំសួ្សរថ្លា នៅត្ថើសិ្សកុាកាម្ពធូាបម់្គានៈនៅចំត្ថនា ឬតាងំចិំត្ថតនៅធិើើចំរកិ្នុលក្នុុណុះៈនៅនាះនៅ�ើងដែ�រ 
ឬនៅទ? ឧទា�រណ៍ុះ ��ចំជានៅ�ក្នុុ�ងនៅពុលនៅធិើើបទស្សម្គាភ ស្សនៈក៍ារង្ហារ? នៅត្ថើការស្សដែម្ពតងនៅ�ើងនៈ�វចំរកិ្នុលក្នុុណុះៈ
ទាងំនៅនាះ នៅយើងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ? ស្សដែម្ពតង��ចំធិម្ពមជាត្ថិដែ�រ ឬនៅទ? ឬក្នុប៏្រស្សួល�ូួនៈ? ឬក្នុម៏្គានៈ
អារម្ពមណ៍ុះថ្លាកំ្នុពុ�ងដែត្ថស្សដែម្ពតង? អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំបញ្ញាា ក្នុផ់្សាងដែ�រថ្លា ចំំណុះ� ចំនៅនៈះគឺឺជានៅរឿងធិម្ពមតា
ដែ�លដែត្ថងដែត្ថម្គានៈ នៅ�ើយនៅយើងដែត្ថងដែត្ថនៅធិើើវា នៅ�នៅផ្សាសងៗ�ុ បា�ដែនៈតវានឹៈងម្គានៈភាពុប្រស្សួល នៈិងស្សម្ពប្រស្សប
នៅ�នៅពុលដែ�លនៅយើងបនៅងើើត្ថវាឲ្យយម្គានៈនៅ�ើង ដែ�លនៅនៈះនៅ�ថ្លា ការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯងពិុត្ថ។



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់

45

វធីិិសាស្ត្រីស្សតនៅឆ្លូើយត្ថបខាងនៅយនៈឌ័រ័ចំនំៅ�ះការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង នៅដ្ឋាយទទួលសាគ ល់ថ្លាភាពុនៅជំឿជាក្នុម់្គានៈ
លក្នុុណុះៈ��ស្ស�ុស្សប្រម្គាបម់្ពនៈ�ស្សសប្រគឺប�ុ់។ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលទាញចំំណាបអ់ារម្ពមណ៍ុះនៅ�សូាយ «អើី
ដែ�លដែប្របកូាយការគឺិត្ថនៅ� ជាស្សក្នុម្ពមភាពុជាក្នុដ់ែស្សតង» ដែ�លជាវធិិីសាស្ត្រីស្សតក្នុុ�ងការក្នុសាងការនៅជំឿជាក្នុ។់

អាចំជំួយឱ្យយម្គានៈវធិិីសាស្ត្រីស្សតចំំនៅ�ះទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតដែផ្សាអក្នុតាម្ពទស្សសនៈៈដែ�លទទួលសាគ ល់បញ្ញាា នៅនៈះ។ នៅទាះ
យាា ងណា នៈិយម្ពនៈយ័នៅនៈះដែត្ថឯក្នុឯង គឺឺម្ពនិៈប្រគឺបប់្រ�នៈន់ៅ�ើម្ពបជីំំរ�ញឱ្យយម្គានៈការផូ្ទាស់្សបត�រនៅ�រក្នុការបនៅងើើត្ថ ការ
នៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯងពិុត្ថ នៅនាះនៅទ។ លំនាដំែបបបិតាធិិបនៅត្ថយយនៃនៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថត ក្នុដ៏ែប្របកូាយផ្សាុត្ថគ់ឺំនិៈត្ថ នៅ�ជា
ស្សក្នុម្ពមភាពុជាក្នុដ់ែស្សតងដែ�រ។

ប្របសិ្សនៈនៅបើនៈិយម្ពនៈយ័នៃនៈការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង ប្រត្ថូវបានៈក្នុប្រម្ពតិ្ថនៅដ្ឋាយបទដ្ឋាា នៈបិតាធិិបនៅត្ថយយនៅលើ ភាពុ
នៅជំឿជាក្នុ ់ (ឧទា�រណ៍ុះ ការចាំបរ់�ក្នុន់ៃ�ខូាងំៗ នៈិងភាសាកាយវកិារជានៅ�ើម្ព) ��នៅចំុះនៅនៈះគឺឺជាការប្របកានៈ់
ខាា បន់ៈ�វឥរយិាប�ម្ពនិៈប្រតឹ្ថម្ពប្រតូ្ថវ នៈិងថ្លាម្ពពុលជាស្សកាត នៈ�ពុលអវជិំាម្គានៈ។ ប្របសិ្សនៈនៅបើ ការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង 
ប្រតូ្ថវដែស្សតងនៅ�ើងតាម្ពរយៈកាយវកិារខូាងំៗ នៅម្គាះម្ព�ត្ថ ការចាំបរ់�ក្នុន់ៃ�ខូាងំៗ នៈិងភាសាកាយវកិារ
នៅបើក្នុចំំ� នៅនាះអុក្នុដែ�លម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះម្ពនិៈប្រស្សួលក្នុុ�ងការបនៅញ្ញេញម្ពត្ថិតាម្ពរនៅបៀបនៅនាះ អាចំម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះ
ថ្លាម្ពនិៈអាចំដែចំក្នុរដំែលក្នុនៅយាបល់ ឬបនៅញ្ញេញម្ពតិ្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺបានៈនៅទ។ ដែផ្សាអក្នុតាម្ពទស្សសនៈៈតាម្ពរយៈ នៅយនៈឌ័រ័ 
នៅ�ក្នុុ�ងវបបធិម្ពម៌្ពយួដែ�លនៅក្នុមងប្រសី្សប្រត្ថូវបានៈស្សងគម្ពចាំត្ថទ់�ក្នុថ្លា ប្រត្ថូវម្គានៈចំរតិ្ថលក្នុុណុះៈរម្ពទម្ពយ វាគឺឹជា
ឧបស្សគឺគដែផ្សាុក្នុនៅយនៈឌ័រ័ ដែ�ល�បំ្រទបទដ្ឋាា នៈបិតាធិិបនៅត្ថយយ ដែ�លនៅធិើើនៅអាយស្ត្រីស្សតីម្គានៈការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង
ទាប ចំំដែណុះក្នុប�រស្សក្នុរ៏ងនៈ�វស្សម្គាព ធិ��ចំ�ុដែ�រក្នុុ�ងការបង្ហាា ញ�ូួនៈតាម្ពរនៅបៀបរម្ពទម្ពយ��ចំ�ុនៅនៈះ។

ជារមួ្ព ទប្រម្ពងន់ៃនៈការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង ប្រត្ថូវម្គានៈការជំំរ�ញនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត នៅដ្ឋាយទទួលសាគ ល់ថ្លាម្ពនៈ�ស្សស
ទាងំអស់្សគឺឺជាប�គឺគលដែ�លម្គានៈវធិិីនៅផ្សាសង�ុក្នុុ�ងការបង្ហាា ញពុីអារម្ពមណ៍ុះ គឺំនិៈត្ថនិៈងនៅយាបល់របស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ 
នៅនៈះត្ថប្រម្ពូវឱ្យយម្គានៈការផូ្ទាស់្សបត�រវបបធិម្ព។៌ វាអាចំម្គានៈនៈយ័ថ្លាជា�ំនៅណុះើ រការយឺត្ថ នៅ�ើយជាយថ្លានៅ�ត្ថ� 
ទាម្ពទារឱ្យយម្គានៈភាពុកូា�នៈ នៅ�ើយនៅយើងនឹៈងពិុនៈិត្ថយនៅម្ពើល�ក្នុយ «ភាពុកូា�នៈ» នៅ�ើងវញិឆ្នាំប់ៗ នៅនៈះ។

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women/ Tuan
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ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

បង្ហាា ញសូាយ នៈិងសួ្សរសិ្សកុាកាម្ពអំពីុគឺំនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ បនាា បម់្ពក្នុ ស្សរ�បនៅស្សចំក្នុតីជាម្ពយួសូាយ
ខាងនៅប្រកាម្ព។

កា�មេ�ឿជាក់់មេ�ើខ្លួួ�នឯង៖ ជំំនៅនៈឿនៅលើ�ូួនៈឯង និៈងស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្សអុក្នុ

កា�កា���ខ្លួួ�ន៖ ស្សម្ពត្ថថភាពុក្នុុ�ងការបង្ហាា ញពុីទំនៈ�ក្នុចិំត្ថត ជំំ�រ ឬគឺំនិៈត្ថរបស់្សអុក្នុ

កា�មេ�ឿជាក់់មេ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�កា���ខ្លួួ�ន

សំណ្តុះួ�៖ នៅត្ថើការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង នៈិងការការ�រ�ូួនៈ ម្គានៈភាពុ��ស្ស�ុ
យាា ង��ចំនៅម្ពតចំ?

កា�មេ�ឿជាក់់មេ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�កា���ខ្លួួ�ន



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

ដែផ្សាុក្នុ�ំប�ងនៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈទី ៣ នៅផ្ទាត ត្ថនៅលើការជំួយ�ល់ប�គឺគលក្នុុ�ងការក្នុសាងការនៅជំឿជាក្នុយ់ាា ងពិុត្ថប្របាក្នុ�ម្ព�នៈ
នៅពុលនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើការការ�រ�ូួនៈនៅ�នៅពុលនៅប្រកាយ។

សក់�មភាពទីីពី�៖ ភាពុ��ស្ស�ុនៃនៈ “ប្របនៅភិទ” នៃនៈការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់ពុីការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង��ស្សពីុលក្នុុណុះៈខាងនៅប្រ�របស់្សប�រស្ស ដែ�ល
នៅប្រចំើនៈដែត្ថទាក្នុទ់ងនឹៈងការនៅជំឿជាក្នុខ់ាងវបបធិម្ពប៌ិតាធិិបនៅត្ថយយ។

មេព�មេវលា៖ ៣០ នាទី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនាំសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

២.១ �គ្គគ�មេទីេសក់៍ថ្ងៃនកា��ួ�ះបញ្ហាំ្ំង

ម្ព�នៈនៅពុល�ឹក្នុនាសំ្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សរ�បភាពុរបស់្សម្ពនៈ�ស្សសលបនីៅ�ម ះ/លប ី
ចំំនៈួនៈ ៣ រ�ប (ប្រត្ថូវបានៈចាំត្ថទ់�ក្នុថ្លា ស្សម្ពប្រស្សបតាម្ពវបបធិម្ព)៌ ដែ�លម្ពនិៈបង្ហាា ញពុីភាពុជាប�រស្ស ដែ�លជានៅរឿយ
ៗ   ទាក្នុទ់ងនឹៈងទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតខាងវបបធិម្ពប៌ិតាធិិបនៅត្ថយយ។ ឧទា�រណ៍ុះ៖ ស្សនៅម្ពតចំស្សងឹ ដ្ឋានៃ� ឡាម្គាា ។ 

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរនៅប្រត្ថៀម្ពនៅរៀបចំំសូាយបទបង្ហាា ញម្ពយួស្សប្រម្គាបរ់�បភាពុនីៈម្ពយួៗ នៈិងបញ្ញេ� លនៈ�វសំ្សណួុះរ
ខាងនៅប្រកាម្ពនៅ�នៅលើសូាយនៈីម្ពយួៗ៖

• នៅត្ថើអុក្នុចំ�លចំិត្ថតប�គឺគលនៅនៈះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ?
• នៅត្ថើអុក្នុនៅស្សាើចំស្សរនៅស្សើរលក្នុុណុះៈអើី�ូះចំំនៅ�ះប�គឺគលនៅនៈះ?
• នៅត្ថើប�គឺគលនៅនៈះនៅធិើើអើី�ូះដែ�លនាឱំ្យយនៅគឺយល់នៅ�ើញថ្លា�ត្ថម់្គានៈការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង?

១.  នៅ�ក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុចំរតិ្ថលក្នុុណុះៈនៅផ្សាសងៗនៃនៈការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ
�ូួនៈឯងតាម្ពរយៈ ការវភិាគឺប្របនៅភិទម្ពនៈ�ស្សសបនួៈរ�បនៅផ្សាសង�ុ។ ក្នុប្រម្ពងសំ្សណួុះរឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងប្រត្ថូវ
បានៈផ្សាតល់ជំ�នៈស្សប្រម្គាបប់�គឺគលមុ្គាក្នុ់ៗ ។ សិ្សកុាកាម្ពម្ពនិៈចាំបំាចំស់្សរនៅស្សរសំ្សណួុះរនៅទ។ 
ផ្សាា�យនៅ�វញិ ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថស្សរនៅស្សរ�ក្នុយ ដែ�លម្គានៈនៅ�ក្នុុ�ងចិំត្ថតរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្ស
ម្ពយួស្សនៈូឹក្នុ។

២.  ប�គឺគលទីម្ពយួដែ�លអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៅស្សុើឱ្យយពុួក្នុនៅគឺគិឺត្ថពិុចាំរណា គឺឺស្ត្រីស្សតីដែ�លជា
អុក្នុម្គាត យ�ន៏ៅលចំនៅធូាម្ពយួរ�បនៅ�ក្នុុ�ងជីំវតិ្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ បា�ដែនៈតម្ពនិៈចាំបំាចំជ់ាអុក្នុម្គាត យបនៅងើើត្ថ
របស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅទ អាចំជាអុក្នុម្គាត យមុ្គាក្នុរ់បស់្សអុក្នុ�នៃទ។ បា�ដែនៈត ជាការសំ្សខានៈណ់ាស់្សដែ�ល
ពុួក្នុនៅគឺនៅ�រពុនាង និៈងចាំត្ថទ់�ក្នុនាងជាអុក្នុម្គាត យគឺំរ��ល៏អមុ្គាក្នុ។់
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៣.  នៅ�នៅពុលដែ�លពុួក្នុនៅគឺម្គានៈនៈរណាមុ្គាក្នុន់ៅ�ក្នុុ�ងចិំត្ថត ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងនៅលើសំ្សណួុះរ
ខាងនៅប្រកាម្ពនៅនៈះ៖

ក្នុ. នៅត្ថើអុក្នុចំ�លចំិត្ថតប�គឺគលនៅនៈះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ?
�. នៅត្ថើអុក្នុនៅស្សាើចំស្សរនៅស្សើរលក្នុុណុះៈអើី�ូះចំនំៅ�ះប�គឺគលនៅនៈះ?
គឺ. នៅត្ថើប�គឺគលនៅនៈះនៅធិើើអើី�ូះដែ�លនាឱំ្យយនៅគឺយល់នៅ�ើញថ្លា�ត្ថម់្គានៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតនៅលើ�ូួនៈឯង?

 សិ្សកុាកាម្ពគឺួរស្សរនៅស្សរ�ក្នុយដែ�លបានៈគឺិត្ថនៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សម្ពយួស្សនៈូឹក្នុ។

៤.  បនាា បម់្ពក្នុ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងនៅធិើើលំ�ត្ថ�់�ចំ�ុ នៅដ្ឋាយនៅប្របើសូាយដែ�លអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលបានៈ
នៅប្រត្ថៀម្ពនៅរៀបចំសំ្សប្រម្គាបម់្ពនៈ�ស្សសលប ី៣ រ�ប។

៥.  បនាា បព់ុីសិ្សកុាកាម្ពបានៈនៅម្ពើល និៈងនៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈងសូាយទាងំ ៣ រចួំម្ពក្នុ នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ព
ឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងនៅលើ�ក្នុយដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈស្សរនៅស្សរ នៅ�ើយនៅប្របៀបនៅធិៀបវាជាម្ពយួនៈឹង�ក្នុយដែ�ល
បានៈស្សរនៅស្សរពុីម្ព�នៈនៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សផ្ទាា ងំធិំនៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា នៅ�នៅពុលពុួក្នុនៅគឺគិឺត្ថថ្លានៅត្ថើភា
ពុរនៅជំឿជាក្នុម់្គានៈលក្នុុណុះៈយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ? នៅស្សុើឱ្យយពុួក្នុនៅគឺក្នុំណុះត្ថព់ុី៖

 ក្នុ. ភាពុប្រប�ក្នុប់្របដែ�ល�ុរវាងចំនៅម្ពូើយរបស់្សពុួក្នុនៅគឺចំំនៅ�ះសូាយទាងំបី នៈិងការនៅឆ្លូើយត្ថប
របស់្សពុួក្នុនៅគឺចំំនៅ�ះស្សក្នុម្ពមភាពុដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈនៅធិើើពុីម្ព�នៈ។

 �. ភាពុ��ស្ស�ុរវាងចំនៅម្ពូើយរបស់្សពួុក្នុនៅគឺចំំនៅ�ះសូាយទាងំបី នៈិងការនៅឆ្លូើយត្ថបរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ
ចំំនៅ�ះស្សក្នុម្ពមភាពុដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈនៅធិើើពុីម្ព�នៈ។

៦.  ស្សប្រម្ពបស្សប្រមួ្ពលការស្សនៈានាជំ�ំវញិភាពុប្រប�ក្នុប់្របដែ�ល�ុសំ្សខានៈ់ៗ ម្ពយួចំំនៈួនៈ នៈិងបង្ហាា ញ
ពុីជំនៅប្រម្ពើស្សរបស់្សពួុក្នុនៅគឺចំំនៅ�ះបទដ្ឋាា នៈនៃនៈការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង។ ជានៅរឿយៗ នៅ�នៅពុល
ដែ�លអុក្នុម្គាត យ�ន៏ៅលចំនៅធូា នៈិងប�គឺគលលប ីៗ នៅផ្សាសងនៅទៀត្ថប្រត្ថូវបានៈយក្នុម្ពក្នុវភិាគឺ ប្របធានៈបទ
ដែ�លនៅលចំនៅ�ើងនឹៈងនៅផ្ទាត ត្ថជាសំ្សខានៈន់ៅ�នៅលើស្សម្ពត្ថថភាពុក្នុុ�ងការបង្ហាា ញអារម្ពមណ៍ុះ ភាពុ
ក្នុក្នុន់ៅ�ត  ភាពុរាក្នុទ់ាក្នុ។់ល។ គឺ�ស្សបញ្ញាា ក្នុថ់្លាជានៅរឿយៗចំរតិ្ថលក្នុុណុះៈទាងំអស់្សប្រតូ្ថវបានៈ
នៅម្ពើលរលំងនៅ�ក្នុុ�ងទស្សសនៈៈបិតាធិិបនៅត្ថយយនៃនៈការនៅជំឿជាក្នុ។់

៧.  បញ្ញេបន់ៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅដ្ឋាយពុនៈយល់ថ្លា នៅ�នៅពុលដែ�ល�ិត្ថ�ំនៅ�ើម្ពបបីនៅងើើនៈការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ
�ូួនៈឯង នៅយើងម្ពនិៈគឺួរ�ិត្ថ�ំកូាយជាម្ពនៈ�ស្សសដែ�លម្ពនិៈដែម្ពនៈជា�ូួនៈឯងនៅនាះនៅទ។ ការនៅជំឿជាក្នុ់
ពុិត្ថប្របាក្នុ�គឺឺបានៈម្ពក្នុពីុការទទួលយក្នុ�ូួនៈឯង នៈិងម្គានៈភាពុកូា�នៈកូាយជាម្ពនៈ�ស្សស
នៅនាះ។ នៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះម្គានៈវត្ថថ�បំណុះងជំួយ�ល់សិ្សកុាកាម្ពឱ្យយទទួលសាគ ល់ប្របពុន័ៈធ ដែ�នៈ
ក្នុំណុះត្ថន់ៃនៈការនៅជំឿជាក្នុ ់ដែ�លអាចំជាឧបស្សគឺគចំំនៅ�ះការនៅជំឿជាក្នុរ់បស់្សប�គឺគលមុ្គាក្នុ់ៗ ។
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ទីិ�ឋភាពទីូមេ�អំពីមេ�ោ្ងសិក់្សា

ស�ា្�� ស្ចំក់តីណ្នាំអំពីកា�ត្ៀ�ស�ា្��

១.៤.១ ការដែស្សើងរក្នុត្ថំបនៈស់្ស�វត្ថថិភាពុ ប្រពុីនៈម្ពយួចំាបស់្សប្រម្គាបប់្រក្នុុម្ពនីៈម្ពយួៗ

សក់�មភាព គោ�បំណ្តុះង ព្�វ្លា

១. ត្ថំបនៈស់្ស��ប្រសួ្សលជា ម្ពតិ្ថត
របស់្សនៅយើង

នៅ�ើម្ពបឆី្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុត្ថំបនៈស់្ស��ប្រសួ្សល នៈិងអើដីែ�លនៅធិើើឱ្យយ
នៅយើងស្សថិត្ថនៅ�ចំំណុះ� ចំនៅនាះ។

៤៥ នាទី

២. អានៈ�ភាពុនៃនៈភាពុង្ហាយ
រងនៅប្រ�ះ

នៅ�ើម្ពបចីាំបន់ៅផ្សាតើម្ពផូ្ទាស់្សបត�រទស្សសនៈៈយល់នៅ�ើញជំ�ំវញិ
ការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង។

៤៥ នាទី

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់ពុីទំនាក្នុទ់ំនៈងរវាងការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង និៈងត្ថំបនៈស់្ស��ប្រសួ្សល

វតុ�បំណ្តុះងថ្ងៃនកា�មេ�ៀនសូម្រាត៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងអាចំ...

• ឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំអំពីុងស្សម្គាស្សធាត្ថ�នានាដែ�ល�បំ្រទ�ល់ការនៅធិើើការង្ហារជាប្រក្នុុម្ពបានៈលអ
• ស្សម្គាគ ល់នៅ�ើញការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងអវជិំាម្គានៈ នៈិងវជិំាម្គានៈនៅ�ក្នុុ�ងថ្លាម្ពវន័ៈតនៃនៈប្រក្នុុម្ពការង្ហារ

ម្ពយួ
�យ�មេព�៖ ៩០ នាទី

សៀ�ោៅង�ិកាទីីប់ួន

កាៅ�សៀជីឿជាៅក់សៀល�ខួ�នឯង និងតិ�ប់ន់�ុខម្រា�ួល
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សក់�មភាពទីី�ួយ ៖ កា��ួ�ះបញ្ហាំ្ំងក់ែ�ងម្រាក់ុ�

មេ��បំណ្តុះង ៖ នៅ�ើម្ពបឆី្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុត្ថំបនៈស់្ស�វត្ថថិភាពុ និៈងអើីដែ�លនៅធិើើឱ្យយនៅយើងស្សថិត្ថនៅ�ចំំណុះ� ចំនៅនាះ។

�យ�មេព� ៖ ៤៥ នាទី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនំាសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

១.១ កា�ពិភាក់្សា (៥ នាទី)

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

�ូឹម្ពសារសំ្សខានៈន់ៃនៈការសិ្សក្នុាគឺឺនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតសិ្សកុាកាម្ពឱ្យយឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុអើី ដែ�លពុួក្នុនៅគឺនៅម្ពើលនៅ�ើញថ្លាជា  
ត្ថំបនៈស់្ស��ប្រសួ្សល និៈងអារម្ពមណ៍ុះដែ�លស្សថិត្ថនៅ�ចំំណុះ� ចំនៅនាះ។ ត្ថំបនៈស់្ស��ប្រសួ្សល នៈឹងប្រត្ថូវរលឹំក្នុនៅ�ើងវញិនៅ�
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅប្រកាយ។

១.២ មេតើអវីដែ��មេធីវើឱ្្យមេយើងសុិតមេ�ក់ែ�ងតំបន់សុខ្លួម្រាសួ� (២០ នាទី)

• ដែបងដែចំក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗ នៈិងដែចំក្នុក្នុញ្ញេបស់្សក្នុម្ពមភាពុ ១.៤.១៖ ការដែស្សើងរក្នុត្ថំបនៈ់
ស្ស��ប្រស្សួល។ ដែចំក្នុប្រក្នុដ្ឋាស្សផ្ទាា ងំធិំ និៈងបាចិំឱ្យយសិ្សកុាកាម្ព។

• នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពអានៈឧទា�រណ៍ុះទាងំម្ព�លនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ រចួំនៅឆ្លូើយសំ្សណួុះរនៅ�
នៅលើសូាយ។

នៅត្ថើតំ្ថបនៈស់្ស��ប្រសួ្សលគឺឺជាអើី?

នៅ�ត្ថ�អើីបានៈជានៅយើងចំងន់ៅ�ចំំណុះ� ចំនៅនាះ?

ពិភាក់្សា 

ត្ថំបនៈស់្ស��ប្រសួ្សល



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់

51

ស្ស�ម្ពអានៈឧទា�រណ៍ុះនៅ�ចំណំុះ� ចំ ១.៤.១៖ ការដែស្សើងរក្នុត្ថំបនៈស់្ស��ប្រសួ្សល នៈិងនៅឆ្លូើយ
សំ្សណួុះរខាងនៅប្រកាម្ព៖

• នៅ�ត្ថ�អើីបានៈជាស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះអាចំម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លានៅ�នៅប្រ�ត្ថំបនៈ់
ស្ស��ប្រស្សួលរបស់្សនៈរណាមុ្គាក្នុ?់

• នៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺអាចំទទួលបានៈអារម្ពមណ៍ុះអើី�ូះពីុការនៅធិើើ��នៅចុាំះ?
• នៅត្ថើអើីអាចំរារាងំពុួក្នុនៅគឺម្ពនិៈឱ្យយនៅធិើើ��នៅចុាំះ?
• នៅត្ថើនៅយនៈឌ័័រជំះឥទធិពុលយាា ង��ចំនៅម្ពតចំម្ពក្នុនៅលើត្ថំបនៈ់ស្ស��ប្រស្សួលរបស់្ស

នៅយើង?
+ គឺតិ្ថនៅត្ថើអុក្នុនឹៈងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ងណា នៅបើអកុ្នុប្របប្រពឹុត្ថតនៅដ្ឋាយ

សារ ផុ្សាត្ថគ់ឺនំៈតិ្ថខាងវបបធិម្ព ៌ នៅលើនៅយនៈឌ័រ័។ ឧទា�រណ៍ុះ៖ ប�រស្ស
ម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះខាម ស់្ស នៅអៀនៈកុ្នុ� ងការបង្ហាា ញភាពុភិ័យខូាចំ 
នៅដ្ឋាយសារបទដ្ឋាា នៈនៅយនៈឌ័រ័ ឬស្ត្រីស្សតីម្ពនិៈម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះនៅជំឿជាក្នុ់
កុ្នុ�ងការចំ�លរមួ្ព កុ្នុ�ងបរយិាកាស្សស្សងគម្ពប�រស្សជាធិ។ំ

កា�ងា�សតីពីតំបន់សុខ្លួម្រាសួ� 

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

វាអាចំម្គានៈចំនៅម្ពូើយប្រតួ្ថត្ថ�ុ�ូះចំំនៅ�ះសំ្សណួុះរ ដែ�លនៅនៈះគឺឺជាការលអ ពុីនៅប្រ�ះសំ្សណួុះរប្រត្ថូវបានៈស្សនៈមត្ថថ្លានៈឹង
ជំួយ�ល់សិ្សកុាកាម្ពឱ្យយចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពគិឺត្ថអំពីុអើី ដែ�លរក្នុាពុួក្នុនៅគឺឱ្យយស្សថិត្ថនៅ�ក្នុុ�ងរងើងត់្ថំបនៈស់្ស�វត្ថថិភាពុរបស់្ស
ពុួក្នុនៅគឺ នៈិងទទួលសាគ ល់ថ្លាវាផ្សាារភាា បជ់ាម្ពយួនៈឹងអារម្ពមណ៍ុះង្ហាយរងនៅប្រ�ះ (នៅដ្ឋាយអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលម្ពនិៈ
ចាំបំាចំនិ់ៈយាយយាា ងចំាស់្សនៅ�ចំណំុះ� ចំនៅនៈះនៅទ)។

១.៣ ក់ិចំចពិភាក់្សាមេពញអងគ (២០ នាទីី)

១. ស្ស�ំនៅយាបល់ពុីសិ្សកុាកាម្ព នៈិងស្សរនៅស្សរ�ក្នុយគឺនៈូឹះនៅ�ខាងម្ព��នៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សផ្ទាា ងំធិំ 
ឧទា�រណ៍ុះ៖

• ការភិយ័ខូាចំអំពីុការបរាជំយ័
• ការខូាចំនៅគឺគិឺត្ថថ្លាលៃងន់ៅ�ូ
• ការបារម្ពភខូាចំនិៈយាយ��ស្ស
• ការខូាចំម្គានៈប្របតិ្ថក្នុម្ពមពីុប្រក្នុុម្ពប្រគឺួសារ

២.  នៅ�នៅពុលដែ�លទទួលបានៈម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បរ់ចួំ ប្រត្ថូវបង្ហាា ញពុី�ក្នុយដែ�លបងើបព់ុីអារម្ពមណ៍ុះនៅដ្ឋាយ
គឺ�ស្សបនាា បព់ុីនៅប្រកាម្ព�ក្នុយទាងំនៅនាះ។ សួ្សរសិ្សកុាកាម្ពថ្លានៅត្ថើ�ក្នុយគឺនៈូឹះទាងំនៅនៈះម្គានៈអើី��ចំ�ុ
នៅទ។

៣.  ជាទ�នៅ� �ក្នុយផ្សាារភាា បទ់នំាក្នុទ់នំៈងជាម្ពយួនៈងឹប្របនៅភិទនៃនៈការភិយ័ខូាចំ។ ប្រត្ថងចំ់ំណុះ� ចំនៅនៈះ 
អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រមួ្ពលប្រ�នៈដ់ែត្ថទទួលសាគ ល់នៅរឿងនៅនៈះ នៅ�ើយពុនៈយល់ថ្លានៈងឹពិុភាក្នុាអពំុវីាឆ្នាំប់ៗ ។
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ភាពខាា្ស់មេអៀន៖ បណាត លម្ពក្នុពីុអារម្ពមណ៍ុះថ្លាម្ពនិៈប្រគឺបល់ក្នុុណុះៈ 

ឬម្ពនិៈស្សក្នុតិស្សម្ព

កា�ភិ័យខាា្ចំ៖ បណាត លម្ពក្នុពីុលទធភាពុនៃនៈការប�ិនៅស្សធិ

 ឬបរាជំយ័

ឧបសគ្គគក់ែ�ងកា�ចាំក់មេចំញពីតំបន់សុខ្លួម្រាសួ�

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

ចំំណុះ� ចំនៅផ្ទាត ត្ថនានៅពុលនៅនៈះ គឺឺនៅ�នៅលើអើីដែ�លរារាងំម្ពនៈ�ស្សសម្ពនិៈឱ្យយចាំក្នុនៅចំញពីុត្ថំបនៈស់្ស��ប្រសួ្សលរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ 
នៅ�ើម្ពបទីទួលបានៈនៈ�វឱ្យកាស្ស ដែ�លពុួក្នុនៅគឺចំងប់ានៈ នៈិងឱ្យកាស្សដែ�លម្គានៈចំំនៅ�ះឱ្យយពុួក្នុនៅគឺ ��ចំជាការ
នៈិយាយ និៈងដែចំក្នុរដំែលក្នុនៅយាបល់នៅ�ក្នុុ�ងការប្របជំ�ំជាប្រកុ្នុម្ព ឬដ្ឋាក្នុ�់ក្នុយស្ស�ំការង្ហារ�ពស់្សជាងម្ព�នៈជានៅ�ើម្ព។ 
នៅ�នៅពុលដែ�លម្ពនៈ�ស្សសចំងប់ានៈឱ្យកាស្ស នៅ�ើយអាចំចាំបយ់ក្នុឱ្យកាស្សនៅនាះផ្សាងដែ�រ ជាទ�នៅ�ការភិយ័ខូាចំ 
នៈិងភាពុខាម ស់្សនៅអៀនៈ គឺឺជាអារម្ពមណ៍ុះទាងំពីុរដែ�លរារាងំពុួក្នុនៅគឺម្ពនិៈឱ្យយការចាំក្នុនៅចំញពុីត្ថំបនៈស់្ស��ប្រសួ្សលរបស់្ស
ពុួក្នុនៅគឺនៅ�ើម្ពបដីែស្សើងរក្នុឱ្យកាស្សនៅនាះ។

ការខាម ស់្សនៅអៀនៈម្គានៈសារៈប្របនៅយាជំនៈ ៍ នៅ�នៅពុលវានៅក្នុើត្ថម្គានៈចំំនៅ�ះវបិប�ិសារ ី នៃនៈស្សក្នុម្ពមភាពុដែ�ល
ជំះឥទធិពុលអវជិំាម្គានៈ�ល់នៈរណាមុ្គាក្នុ ់ នៅប្រ�ះភាពុនៅអៀនៈខាម ស់្សអាចំបនៅប្រងៀនៈម្ពនៈ�ស្សស ឱ្យយនៅជំៀស្សវាងពីុ
ស្សក្នុម្ពមភាពុដែបបនៅនៈះ នៅ�នៅពុលនៅប្រកាយ។ នៅទាះជាយាា ងណា ជានៅរឿយៗ ម្ពនៈ�ស្សសដែត្ថងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះខាម ស់្ស
នៅអៀនៈដែ�លម្ពនិៈម្គានៈការធានាចំាស់្ស�ស់្ស(unwarrrented shame) ឧទា�រណ៍ុះ ពុួក្នុនៅគឺម្ពនិៈលអ
ប្រគឺបប់្រ�នៈ ់ ឬនៅយាបល់របស់្សពុួក្នុនៅគឺម្ពនិៈសំ្សខានៈ�់�ចំអុក្នុ�នៃទ។ ភាពុខាម ស់្សនៅអៀនៈដែបបនៅនៈះនៅប្រចំើនៈដែត្ថបណាត ល
ម្ពក្នុពីុក្នុតាត វបបធិម្ព ៌និៈងស្សងគម្ព ��ចំជាការដ្ឋាក្នុល់ក្នុុ�ណុះឌ នៅលើនៅយនៈឌ័រ័ ឬសារម្ពយួចំំនៈួនៈ ដែ�លដែត្ថងបនៈា�ចំប
ង្ហាអ ក្នុម់្ពនៈ�ស្សសអំពុីរនៅបៀបដែ�លពុួក្នុនៅគឺបង្ហាា ញលក្នុុណុះៈ គឺួរប្របប្រពឹុត្ថត នៈិងយល់នៅ�ើញពុីពុិភិពុនៅ�ក្នុ នៅដ្ឋាយ
ដែផ្សាអក្នុនៅលើនៅភិទរបស់្សពួុក្នុនៅគឺ។ នៅ�ក្នុុ�ងបរបិទនៅនៈះ ការខាម ស់្សនៅអៀនៈជាធិម្ពមតាម្ពនិៈម្គានៈប្របនៅយាជំនៈ ៍ នៅ�ើយ
ដែ�ម្ពទាងំម្គានៈផ្សាលម្ពនិៈលអ�ល់អត្ថតចំរកិ្នុរបស់្សម្ពនៈ�ស្សសផ្សាងដែ�រ។

ការភិយ័ខូាចំម្គានៈប្របនៅយាជំនៈ ៍ នៅ�នៅពុលវាការ�រនៈរណាមុ្គាក្នុម់្ពនិៈឱ្យយរងនៅប្រ�ះពុិត្ថប្របាក្នុ� ��ចំជា
ការវាយប្រប�រនៅដ្ឋាយខូា�ម� ំ។ នៅទាះជាយាា ងណា ការភិយ័ខូាចំអាចំជាការដែ�លអនៈតរាយ នៅ�នៅពុលម្ពនៈ�ស្សស
រលំងនៈ�វឱ្យកាស្សរកី្នុចំនៅប្រម្ពើនៈ នៈិងម្ពនិៈបានៈបំនៅពុញស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅដ្ឋាយសារដែត្ថ�នៈិភិយ័នៃនៈការ
ប�ិនៅស្សធិ ឬបរាជំយ័។ 



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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៥   https://daretolead.brenebrown.com/.

«ម្ពនិៈដែម្ពនៈការភិយ័ខូាចំជាឧបស្សគឺគរាងំផ្សាូ�វនៅនាះនៅទ…នៅ�វញិនៅនាះ វាគឺឺអាវនៅប្រកាះ
នៅនាះនៅទ។ នៅ�នៅពុលម្គានៈការលំបាក្នុ នៅយើងនឹៈងនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្ស នៅត្ថើនៅយើងប្រត្ថូវទនៈន់ៅទារ
នៅ�រក្នុភាពុង្ហាយរងនៅប្រ�ះ នៅ�ើម្ពបនីៅដ្ឋាះប្រសាយបញ្ញាា   ឬនៅយើងនឹៈងនៅរ ើស្ស នៅត្ថើនៅយើង
ប្រតូ្ថវការ�រ�ូួនៈតាម្ពដែ�រអាចំនៅធិើើបានៈ នៅ�ើម្ពបកី្នុ�ំនៅអាយបាត្ថប់ងត់្ថនៃម្ពូរបស់្សនៅយើង?” 
(Brene Brown)៥

ពិភាក់្សា

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

នៅនៈះគឺឺការ�ក្នុប្រស្សងស់្សម្ពតរីបស់្សនៅ�ក្នុសរ ី Brene Brown ដែ�លជាសាស្ត្រីសាត ចាំរយ�ល៏បនីៅ�ម ះជាអនៈតរជាតិ្ថ។ 
នៅស្សចំក្នុតីស្សប្រម្ពងន់ៅនៈះប្រតូ្ថវបានៈ�ក្នុប្រស្សងន់ៅចំញពុីនៅ�ក្នុប្រសី្ស នៅលើភាពុជាអុក្នុ�ឹក្នុនាបំ្របក្នុបនៅដ្ឋាយភាពុកូា�នៈ
នៅ�ក្នុដែនៈងូនៅធិើើការ។ «អាវនៅប្រកាះ» ដែ�លបានៈនៅលើក្នុនៅ�ើងនៅ�ទីនៅនៈះគឺឺជាយ�ទធសាស្ត្រីស្សតដែ�លនៅយើងបានៈ
ដ្ឋាក្នុន់ៅចំញនៅ�ើម្ពបកីារ�រ�ូួនៈម្ពនិៈឱ្យយម្គានៈការភិយ័ខូាចំ។

កា�ម្រាបយុទីធ

កា�មេហាះមេ�ើ�

កា�មេ�មេសៃ��
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ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

នៅ�នៅពុលម្ពនៈ�ស្សសជួំបការភិយ័ខូាចំ ឬនៅស្ត្រីស្សតស្ស នៅនាះពុួក្នុនៅគឺនឹៈងម្ពនិៈនៅប្របើប្របាស់្សដែផ្សាុក្នុបញ្ញាញ នៃនៈ�ួរក្នុាល ដែ�លនៅគឺ
នៅ�ថ្លាដែផ្សាុក្នុខាងម្ព�� ដែត្ថនៅ�ើយនៈឹងម្ពក្នុនៅប្របើ�ួរក្នុាលអវយវៈ ដែ�លនៅពុល�ូះប្រតូ្ថវបានៈនៅគឺសាគ ល់ថ្លាជា
�ួរក្នុាលនៅម្ព នៅប្រ�ះវាជាដែផ្សាុក្នុ�ំប�ងនៃនៈ�ួរក្នុាលម្ពនៈ�ស្សស ដែ�លម្គានៈការវវិត្ថត នៅ�ើយស្សប្រម្គាបដ់ែផ្សាុក្នុនៃនៈ�ួរក្នុាល
នៅនៈះប្រគឺបប់្រគឺងនៅលើការនៅឆ្លូើយត្ថបចំនំៅ�ះនៅប្រ�ះថុ្លាក្នុ។់ ប្របសិ្សនៈនៅបើអុក្នុប្រស្សនៃម្ពថ្លា នៅ�នៅពុលដែ�លម្ពនៈ�ស្សសនៅយើង
�ំប�ងរស់្សនៅ�ក្នុុ�ងរ�ងភិុ ំ នៈិងបរបាញ់ស្សត្ថើនៅ�ើម្ពបចីំិញ្ញេ ឹម្ពជីំវតិ្ថ នៅនាះ�ួរក្នុាលអវយវៈនៈឹងការ�រពុួក្នុនៅគឺពីុខូា�ម� ំ
នៅ�ក្នុុ�ងនៃប្រពុ។ វាអាចំនៅធិើើបានៈនៅដ្ឋាយជំួយពុួក្នុនៅគឺឱ្យយអនៈ�វត្ថតតាម្ពយ�ទធសាស្ត្រីស្សតទាងំបី៖

ការប្របយ�ទធ - នៅឆ្លូើយត្ថបនៅដ្ឋាយប្របយ�ទធប្របឆ្នាំងំនឹៈងនៅប្រ�ះថុ្លាក្នុ់

ការនៅ�ះនៅ�ើរ - រត្ថន់ៅចំញពុីនៅប្រ�ះថុ្លាក្នុ់

ការនៅ�នៅស្សៃៀម្ព - �ក្នុ�់ូួនៈ និៈងបិទបាងំ�ូួនៈនៅគឺចំពីុនៅប្រ�ះថុ្លាក្នុ ់រ��ត្ថ�ល់ដែលងម្គានៈនៅប្រ�ះថុ្លាក្នុ ់

ដែត្ថយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ �ួរក្នុាលអវយវៈម្ពនិៈបានៈវវិត្ថតនៅ�ើម្ពបសី្សម្គាគ ល់ភាពុ��ស្ស�ុរវាង នៅប្រ�ះថុ្លាក្នុ�់�ចំ
នៅ�នៅពុលស្សត្ថើខូា�ម� ំនៃប្រពុដែ�លនៅ�ញតាម្ពម្ពនៈ�ស្សសជំំនានៈន់ៅ�ើម្ព នៈិងបញ្ញាា ភាពុតានៈត្ថឹងនាស្សម្ពយ័បចំេ�បបនៈុ
ដែ�លបនៈា�ក្នុការង្ហារ�ន៏ៅប្រចំើនៈ ឬការឱ្យយនៅធិើើអើីម្ពយួនៅប្រ�ពីុត្ថំបនៈស់្ស�វត្ថថិភាពុរបស់្សនៅយើងនៅនាះនៅទ។

នៅ�នៅពុលដែ�លនៅយើងជំួបការភិយ័ខូាចំនៅនៈះ នៅនាះស្សភាវគឺត្ថិរបស់្សនៅយើងគឺឺចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពនៅធិើើការនៅ�ើម្ពបកីារ�រ�ូួនៈ
នៅយើង និៈងជាធិម្ពមតា�ក្នុអ់ាវនៅប្រកាះការ�រម្ពយួចំំនៈួនៈ។

ឥរយិាប�នៅឆ្នាំព ះនៅ�រក្នុឱ្យកាស្ស សាថ នៈភាពុ និៈងម្ពនៈ�ស្សស

ការរះិគឺនៈ�់ូួនៈឯង និៈង/ឬអុក្នុ�នៃទ

ការនៅចំៀស្សវាង

ការស្សពឹក្នុអារម្ពមណ៍ុះ (ជាញឹក្នុញាប ់ តាម្ពរយៈការនៅធិើើលំ�ត្ថ ់ ចំំណីុះអា�រ 
នៅប្រគឺឿងប្រស្សវងឹ ឬសារធាត្ថ�នៅញៀនៈ�ួស្សក្នុប្រម្ពតិ្ថ)

ឧទាំ��ណ្តុះ៍ថ្ងៃនម្រាបមេភិទី «យុទីធស្វាស្ត្រីសតអាវមេម្រាកាះ»



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

បញ្ញា ីនៅ�នៅលើសូាយគឺឺប្រ�នៈដ់ែត្ថជាឧទា�រណ៍ុះ�ូះៗបា�នៅណាណ ះ នៅប្រ�ះម្គានៈយ�ទធសាស្ត្រីស្សតអាវនៅប្រកាះនៅប្រចំើនៈប្របនៅភិទ 
ដែ�លនៅយើងអាចំអនៈ�វត្ថតបានៈជាលក្នុុណុះៈប�គឺគល។  អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលប្រត្ថូវបានៈនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឱ្យយផ្សាតល់
ឧទា�រណ៍ុះនៅផ្សាសងៗ នៅទៀត្ថបដែនៈថម្ព។

អុក្នុក្នុំពុ�ងដែត្ថប្របជំ� ំ នៅ�ើយអុក្នុម្គានៈគឺំនិៈត្ថម្ពយួដែ�លអុក្នុចំងដ់ែចំក្នុរដំែលក្នុ បា�ដែនៈតអុក្នុម្គានៈ

ការភិយ័ខូាចំថ្លាវាអាចំជាគឺំនៈិត្ថ «លៃងន់ៅ�ូ» ។ យ�ទធសាស្ត្រីស្សតអាវនៅប្រកាះ = រក្នុាភាពុ

នៅស្សៃៀម្ពសាៃ ត្ថន់ៅ�ក្នុុ�ងការប្របជំ�ំ។

ម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារមុ្គាក្នុដ់ែណុះនាឱំ្យយអុក្នុចាំបយ់ក្នុឱ្យកាស្សនៅធិើើការង្ហារម្ពយួចំំនួៈនៈជាម្ពយួប្រកុ្នុម្ពនៅផ្សាសង 

នៅប្រ�ះពុួក្នុនៅគឺ�ឹងថ្លាអុក្នុចំងអ់ភិវិឌ័ឍជំំនាញរបស់្សអុក្នុនៅ�ក្នុុ�ងដែផ្សាុក្នុនៅនាះ។ អុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះ

ភិយ័ខូាចំក្នុុ�ងការជំរំ�ញ�ូួនៈឯងនៅប្រ�ះអុក្នុគិឺត្ថថ្លាអុក្នុអាចំប្រត្ថូវនៅគឺប�ិនៅស្សធិ ឬអុក្នុស្សងសយ័ពុី

ស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្ស�ូួនៈឯង។ យ�ទធសាស្ត្រីស្សតអាវនៅប្រកាះ = អុក្នុនៅឆ្លូើយត្ថបថ្លា «នៅត្ថើវាជាការ

�ាះខាា យនៅពុលនៅវ�របស់្ស�ា� ំដែ�រនៅទ? នៅគឺនឹៈងម្ពនិៈនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សយក្នុ�ា� ំនៅទ។»

ឧទាំ��ណ្តុះ៍អំពីអាវមេម្រាកាះ

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

ស្សរ�បនៅស្សចំក្នុតរីបស់្សស្សក្នុម្ពមភាពុនៅដ្ឋាយពុនៈយល់ថ្លា វាជាឥរយិាប�ទ�នៅ�របស់្សម្ពនៈ�ស្សសក្នុុ�ងការបង្ហាា ញភាពុ
ខាម ស់្សនៅអៀនៈ និៈងការភិយ័ខូាចំ នៅ�ើយចំង�់នៈនៅ�រក្នុយ�ទធសាស្ត្រីស្សតអាវនៅប្រកាះ។ ស្ស�ម្ពបដីែត្ថប្របធានៈប្រក្នុុម្ព ដែ�ល
នៅ�រនៅពុញនៅដ្ឋាយជំំនៅនៈឿចិំត្ថតបំផ្សា�ត្ថក្នុន៏ៈឹងនៅធិើើ��ចំនៅនៈះដែ�រ។ នៅទាះនៅ�នៅពុល ដែ�លម្ពនៈ�ស្សសម្គានៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថត
នៅដ្ឋាយពុិត្ថប្របាក្នុ� នៅនាះពុួក្នុនៅគឺក្នុន៏ៅ�ដែត្ថអាចំម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះភិយ័ខូាចំ�ូះ បា�ដែនៈតវាអាចំជាការស្សនៅប្រម្ពចំចំិត្ថត 
ដែ�ល�ឹងថ្លា នៅត្ថើប្រត្ថូវ�ក្នុអ់ាវនៅប្រកាះ ឬនៅទារទនៈន់ៅ�រក្នុភាពុង្ហាយរងនៅប្រ�ះ។ ស្សក្នុម្ពមភាពុបនាា ប ់ដែស្សើងយល់ពុី
ភាពុង្ហាយរងនៅប្រ�ះក្នុុ�ងបរបិទនៅនៈះ។
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ក្នុំណុះត្ថស់្សម្គាគ ល់ស្សប្រម្គាបអ់ុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល

• បនាា បព់ុី ពុីរ បីនាទី នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពដែចំក្នុរដំែលក្នុនៅយាបល់/គឺំនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺជាម្ពយួវគឺគ
ទាងំម្ព�ល។

• ពុនៈយល់ថ្លាជាទ�នៅ�ភាពុង្ហាយរងនៅប្រ�ះប្រត្ថូវបានៈនៅគឺចាំត្ថទ់�ក្នុថ្លាជាភាពុទនៈន់ៅ�ាយ ឬ
�នៈិភិយ័នៃនៈការប្របឈម្ពនឹៈងការគឺំរាម្ពក្នុំដែ�ង។

• ពុនៈយល់ថ្លាភាពុង្ហាយរងនៅប្រ�ះក្នុអ៏ាចំជា ដែផ្សាុក្នុម្ពយួនៃនៈការយល់នៅ�ើញផ្ទាា ល់�ូួនៈ នៈិងបរបិទ
��ស្ស�ុ។ ប�គឺគលមុ្គាក្នុអ់ាចំប្រតូ្ថវបានៈនៅគឺយល់ថ្លាង្ហាយរងនៅប្រ�ះ ឬ�ត្ថព់ុិត្ថជាម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លា
ង្ហាយរងនៅប្រ�ះនៅ�ក្នុុ�ងបរបិទម្ពយួ (��ចំជាការប្របជំ�ំប្របក្នុបនៅដ្ឋាយវជិាា ជំីវៈ) បា�ដែនៈតម្ពនិៈដែម្ពនៈ
នៅ�ក្នុុ�ងនៅរឿងនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថនៅទ (��ចំជានៅ�ក្នុុ�ងជីំវតិ្ថនៅ�ផ្សាាះ) ។

«ភាពុង្ហាយរងនៅប្រ�ះ គឺឺជាភាពុទនៈន់ៅ�ាយ»

ពិភាក់្សា

សក់�មភាពទីីពី�៖ អានៈ�ភាពុនៃនៈភាពុង្ហាយរងនៅប្រ�ះ

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបចីាំបន់ៅផ្សាតើម្ពផូ្ទាស់្សបត�រទស្សសនៈៈយល់នៅ�ើញជំ�ំវញិការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង។

មេព�មេវលា៖ ៤៥ នាទី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនំាសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

២.១ កា�ក់ំណ្តុះត់ភាពងាយ�ងមេម្រា�ះ (១០ នាទី)

១. បង្ហាា ញសូាយ�ល់សិ្សកុាកាម្ព នៅ�ើយនៅស្សុើឱ្យយពុួក្នុនៅគឺពិុភាក្នុា�ុ។



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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• ពុនៈយល់ថ្លានៅទាះបីម្ពនៈ�ស្សសនៅប្របើ�ក្នុយ «ភាពុង្ហាយរងនៅប្រ�ះ» ក្នុុ�ងបរបិទ��ស្ស�ុក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ដែត្ថក្នុុ�ង
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ នៅយើងដែស្សើងយល់ថ្លាវាពុិត្ថជាចាំបំាចំក់្នុុ�ងការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង។ 

២.២ �គ្គគ�មេទីេសក់៍សតីពីកា�បមេងើើត�ូបភាព (៣០ នាទី)

១.  នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពឱ្យយគិឺត្ថអំពីុអនៈ�ស្សាវរយីរកី្នុរាយ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺម្គានៈ អំពីុនៅពុលនៅវ�ម្ពយួ 
ដែ�លពុួក្នុនៅគឺស្សនៅប្រម្ពចំបានៈអើីម្ពយួដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈជំួបប្របទះ។ នៅលើក្នុនៅ�ើងនៈ�វសំ្សនៅណុះើ ��ចំ
ខាងនៅប្រកាម្ព៖

• ការប្របលងជាប់
• បញ្ញេបក់ារប្របក្នុួត្ថកី្នុឡា
• ផ្សាតល់បទបង្ហាា ញនៅ�ក្នុដែនៈូងនៅធិើើការ

២.  នៅ��ំណាក្នុក់ាលនៅនៈះ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំអងគ�យនៅ�ខាងម្ព��បនៈាបប់ណុះត� ះបណាត ល 
នៅ�ើយអងគ�យ នៅដ្ឋាយបនៈធ�រអារម្ពមណ៍ុះ នៈិងនៅបើក្នុចំំ�។

៣.  ប្របាបសិ់្សកុាកាម្ពឱ្យយ�ក្នុ�នៅងាើម្ពនៅចំញចំ�លដែវងៗ នៈិងបនៈធ�រអារម្ពមណ៍ុះ។ ពុនៈយល់ថ្លាពុួក្នុនៅគឺអាចំ
បិទដែភិុក្នុរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ ប្របសិ្សនៈនៅបើអាចំ។

៤.  អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអានៈសំ្សណួុះរខាងនៅប្រកាម្ពយឺត្ថៗ នៈិងស្សៃបស់ាៃ ត្ថ ់ នៅដ្ឋាយ�ក្នុឃូ្លារវាង
សំ្សណួុះរនៈីម្ពយួៗនៅ�ើម្ពបឱី្យយសិ្សកុាកាម្ពនៈឹក្នុប្រស្សនៃម្ពពុីអនៈ�ស្សាវរយីរ៍បស់្សពួុក្នុនៅគឺ។

៥.  នៅស្សុើឱ្យយពួុក្នុនៅគឺចំងចាំអំនៈ�ស្សាវរយីដ៍ែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្ស។ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹង
ចំំណាយនៅពុល�ូះនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើនៅពុលនៅវ�ម្ព�នៈនៅពុលស្សម្ពទិធផ្សាលរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅដ្ឋាយគឺិត្ថអំពីុ
ចំំណុះ� ចំ��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

• នៅត្ថើស្សម្ពទិធផ្សាលនៅ�នៅពុលណា?
• នៅត្ថើវាជាអើី នៅ�ើយនៅ�ត្ថ�អើីអុក្នុចំងស់្សនៅប្រម្ពចំវា?
• នៅត្ថើអុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ងណាចំំនៅ�ះការប្របឈម្ពនៅនាះ នៅ�ើយបា�នាម នៈអាទិត្ថយ ឬនៃ�ៃ 

នៈិងម្ព�នៈនៅពុលស្សនៅប្រម្ពចំបានៈ?
៦. នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពប្រស្សនៃម្ពនៅចំញរ�បភាពុ�សំ៏្សប�រដែបបតាម្ពដែ�លពុួក្នុនៅគឺអាចំនៅធិើើបានៈ។ ម្ព�នៈ

នៅពុលស្សនៅប្រម្ពចំបានៈស្សម្ពទិធផ្សាលនៃនៈអនៈ�ស្សាវរយីរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ៖

• នៅត្ថើអុក្នុអាចំនៅម្ពើលនៅ�ើញអើី�ូះ?
• នៅត្ថើអុក្នុនៅ�ទីណា នៅ�ើយនៈរណានៅ�ជាម្ពយួអុក្នុ?
• នៅត្ថើម្គានៈពុណ៌ុះ នៈិងរាងអើី�ូះនៅ�ជំ�ំវញិអុក្នុ?
• នៅត្ថើអុក្នុអាចំឭស្សនៅម្ពូងអើី�ូះ? ម្ពនៈ�ស្សស? ធិម្ពមជាតិ្ថ? ត្ថស្ត្រីនៈតី?
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• នៅត្ថើម្គានៈក្នុូិនៈ ឬរស្សជាត្ថិដែបូក្នុនៅទ?
• នៅត្ថើអុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ងណា?

៧.  នៅ�នៅពុលសួ្សរសំ្សណួុះរចំ�ងនៅប្រកាយ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលនឹៈងនាចំំំណាបអ់ារម្ពមណ៍ុះរបស់្ស
សិ្សកុាកាម្ពនៅ�ក្នុុ�ងបនៈាបវ់ញិ នៅ�ើយសួ្សរពុួក្នុនៅគឺថ្លានៅត្ថើម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ងណាដែ�រ?

៨.  ប្របសិ្សនៈនៅបើនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះង្ហាយប្រសួ្សលក្នុុ�ងការនៅធិើើ��នៅចំុះ នៅស្សុើឱ្យយពុួក្នុនៅគឺដែចំក្នុរដំែលក្នុ
អនៈ�ស្សាវរយី នៈិងអារម្ពមណ៍ុះរបស់្សពុួក្នុនៅគឺជាម្ពយួប្រក្នុុម្ព។

• សួ្សរប្រកុ្នុម្ពថ្លា នៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺបានៈក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់នៅ�ើញម្គានៈការផូ្ទាស់្សបត�រអារម្ពមណ៍ុះដែ�រ ឬនៅទ 
នៅ�នៅពុលដែ�លពួុក្នុនៅគឺចំងចាំពំុីអារម្ពមណ៍ុះរបស់្សពុួក្នុនៅគឺម្ព�នៈនៅពុលដែ�លពុួក្នុនៅគឺស្សនៅប្រម្ពចំ
បានៈនៅបើនៅប្របៀបនៅធិៀបនៅ�នៈឹងអារម្ពមណ៍ុះដែ�លពុួក្នុនៅគឺម្គានៈបនាា បព់ុីនៅនាះ?

• នៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លាង្ហាយរងនៅប្រ�ះម្ព�នៈនៅពុលស្សនៅប្រម្ពចំបានៈស្សម្ពទិធផ្សាលដែ�រឬទ? 
នៅដ្ឋាយរនៅបៀបណា? នៅ�ើយនៅត្ថើភាពុង្ហាយរងនៅប្រ�ះនៅនាះចាំបំាចំន់ៅទ?

• នៅត្ថើនៅយើងនៅប្រចំើនៈដែត្ថម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លាង្ហាយរងនៅប្រ�ះម្ព�នៈនៅពុលនៅយើងទទួលបានៈអើីដែ�ល
ពុិបាក្នុឬ? ប្របសិ្សនៈនៅបើនៅយើងម្ពនិៈបានៈស្សនៅប្រម្ពចំ នៅត្ថើស្សម្ពទិធផ្សាលម្គានៈអត្ថថនៈយ័នៅប្រចំើនៈនៅទ?

៩.  នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពគឺិត្ថអំពីុអើដីែ�លពុួក្នុនៅគឺស្សនៅប្រម្ពចំបានៈ នៈិងថ្លានៅត្ថើវាស័្សក្នុតិស្សម្ពនៈឹងអារម្ពមណ៍ុះនៃនៈ
ការ�បប់ារម្ពភ/ភាពុង្ហាយរងនៅប្រ�ះដែ�លពុួក្នុនៅគឺម្គានៈម្ព�នៈនៅពុលនៅធិើើវាដែ�រ ឬនៅទ? 

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

នៅនៈះអាចំជាការនៅធិើើលំ�ត្ថដ់ែ�លម្គានៈឥទធិពុលខូាងំ នៅ�ើយប្រត្ថូវការនៅដ្ឋាះប្រសាយនៅដ្ឋាយនៅដ្ឋាយយក្នុចំិត្ថត
ទ�ក្នុដ្ឋាក្នុ ់ នៈិងទនៈភ់ិូនៈ។់ ស្សរ�បនៅស្សចំក្នុតីនៅដ្ឋាយពុនៈយល់ថ្លាភាពុង្ហាយរងនៅប្រ�ះ គឺឺជាដែផ្សាុក្នុសំ្សខានៈម់្ពយួ នៃនៈការ
ចាំក្នុនៅចំញពីុត្ថំបនៈ ់ ស្ស��ប្រសួ្សល នៈិងការបនៅងើើនៈការនៅជំឿជាក្នុ។់ នៅ�នៅពុលម្ពនៈ�ស្សសម្គានៈភាពុនៅជំឿជាក្នុ�់ូួនៈឯង
ពុិត្ថប្របាក្នុ� នៅនាះពុួក្នុនៅគឺម្ពនិៈនៅប្របើយ�ទធសាស្ត្រីស្សតអាវនៅប្រកាះ (��ចំជាភាពុកូា�នៈ) ឬយ�ទធសាស្ត្រីស្សតនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថនៅទ។ 
ភាពុពុិត្ថប្របាក្នុ�ជាញឹក្នុញាបដ់ែត្ថងនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងនៅដ្ឋាយភាពុភិយ័ខូាចំ នៃនៈការប�ិនៅស្សធិ ភាពុអាម្គាា ស់្ស ឬការ
បរាជំយ័។ នៅទាះយាា ងណា នៅ�នៅពុលដែ�លម្ពនៈ�ស្សសម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះភិយ័ខូាចំនៅនៈះ នៅ�ើយអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយ�ូួនៈនៅគឺ
ចាំក្នុនៅចំញពីុត្ថំបនៈស់្ស��ប្រសួ្សល នៅ�កានៈតំ់្ថបនៈន់ៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ នៅពុលនៅនាះនៅ�ើយ ដែ�លពុួក្នុ�ត្ថច់ាំបន់ៅផ្សាតើម្ពអាចំ 
ក្នុសាង និៈងបណុះត� ះការនៅជំឿជាក្នុរ់បស់្ស�ូួនៈ។

២.៣ បទីបងាា្ញ 

បង្ហាា ញសូាយត្ថំបនៈស់្ស�វត្ថថភិាពុ។ 



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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មេសចំក់តីដែណ្តុះនាំសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

សូាយបង្ហាា ញពុីការនៅប្របៀបនៅធិៀបអារម្ពមណ៍ុះម្ពនិៈស្ស�វម្គានៈភាពុនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង នៈិងម្គានៈភាពុនៅជំឿជាក្នុខូ់ាងំ
នៅលើ�ូួនៈឯង។ ឧទា�រណ៍ុះនៅនៈះម្ពនិៈម្គានៈនៈយ័ថ្លា នៈរណាមុ្គាក្នុម់្គានៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតជានៅរៀងរាល់នៃ�ៃ នៈិងប្រគឺប់
សាថ នៈភាពុនៅនាះនៅ�ើយ។ ទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតម្គានៈការដែប្របប្របួល នៈិងជាចំរនៈត។ ផ្សាា�យនៅ�វញិ ឧទា�រណ៍ុះនៅនៈះបង្ហាា ញពុី
រនៅបៀបដែ�លត្ថំបនៈស់្ស��ប្រសួ្សល អាចំពុប្រងីក្នុធិំជាងម្ព�នៈបានៈ នៈិងបង្ហាា ញថ្លា ថ្លាម្ពពុលដែ�លប�គឺគលមុ្គាក្នុ់ៗ ម្គានៈ 
អាចំនាឱំ្យយពុួក្នុនៅគឺនៅប្របើប្របាស់្សអារម្ពមណ៍ុះថ្លាង្ហាយរងនៅប្រ�ះ នៅ�ើម្ពបរីកី្នុចំនៅប្រម្ពើនៅ�ម្ព��។

ត្ថំបនៈស់្ស��ប្រសួ្សលគឺឺជាក្នុដែនៈងូដែ�លប្រស្សួល ស្ស�វត្ថថិភាពុ បា�ដែនៈត�ម នៈការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ ឬការរកី្នុចំនៅប្រម្ពើនៈណាម្ពយួ
នៅក្នុើត្ថនៅ�ើងនៅ�ចំំណុះ� ចំនៅនាះនៅទ។ ប្របសិ្សនៈនៅបើម្ពនៈ�ស្សសនៅ�ដែត្ថម្គានៈនៅ�ចំំណុះ� ចំនៅនាះប្រគឺបន់ៅពុល នៅនាះពុួក្នុនៅគឺនឹៈង
ចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះនៅ�ប្រទឹងម្ពយួក្នុដែនៈូង នៅ�ើយវានៈឹងជំះឥទធិពុល�ល់ស្ស���ម្គាលភាពុ នៈិងស្សម្ពត្ថថភាពុ
ក្នុុ�ងការ�នៈនៅ�ម្ព��ក្នុុ�ងជីំវតិ្ថ។ ម្ពនៈ�ស្សសទាងំអស់្សប្រត្ថូវម្គានៈសាម រត្ថី�ិត្ថ�ំប្របឹងដែប្របង នៈិងស្សនៅប្រម្ពចំស្សម្ពទិធផ្សាល
ដែ�លជាដែផ្សាុក្នុម្ពយួនៃនៈស្ស���ម្គាលភាពុរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។

នៅ�ខាងនៅប្រ� ត្ថំបនៈស់្ស��ប្រសួ្សល គឺឺជាត្ថំបនៈន់ៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ ដែ�លម្ពនៈ�ស្សសរ�ញប្រចាំនៈ�ូួនៈឯង នៅ�ើយនៅធិើើអើីប្រគឺបយ់ាា ង
ដែ�លនាឱំ្យយពុួក្នុនៅគឺម្គានៈការរកី្នុចំនៅប្រម្ពើនៈនៅ�ម្ព��។

ត្ថំបនៈន់ៅប្រ�ះថុ្លាក្នុគឺ់ឺជាពិុភិពុបនាា បម់្ពយួជាក្នុដែនៈូងដែ�លម្ពនៈ�ស្សសប្រតូ្ថវបានៈរ�ញប្រចាំនៈនៅ�កានៈដ់ែត្ថឆ្នាំៃ យ នៅ�ើយ
ការនៅ�កានៈទ់ីនៅនាះម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លាម្គានៈនៅប្រ�ះថុ្លាក្នុ។់
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កាលណានៅយើងនៅធិើើ�ំនៅណុះើ រផ្សាសងនៅប្រពុងចាំក្នុនៅចំញពីុតំ្ថបនៈស់្ស��ប្រសួ្សល ចំ�លនៅ�ក្នុុ�ងត្ថំបនៈន់ៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថកានៈដ់ែត្ថ
នៅប្រចំើនៈ នៅនាះតំ្ថបនៈស់្ស�វត្ថថិភាពុ និៈងត្ថំបនៈន់ៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថនឹៈងកានៈដ់ែត្ថរកី្នុធិំ នៅ�ើយត្ថំបនៈន់ៅប្រ�ះថុ្លាក្នុន់ៈឹងកានៈដ់ែត្ថរមួ្ព
ត្ថ�ចំ។

ឧទា�រណ៍ុះ នៅ��ើ យរបស់្សអុក្នុនៅស្សុើឱ្យយអុក្នុនៅធិើើបទបង្ហាា ញនៅ�ក្នុដែនៈូងនៅធិើើការ នៅ�ើយអុក្នុម្គានៈការភិយ័ខូាចំ។ 
អុក្នុអាចំនៅប្របើយ�ទធសាស្ត្រីស្សតអាវនៅប្រកាះ នៅ�ើយប្របដែ�លជាគឺិត្ថពីុនៅលស្សនៅ�ើម្ពបបី�ិនៅស្សធិនៈ�វឱ្យកាស្សនៅនាះ។ បា�ដែនៈត
ផ្សាា�យនៅ�វញិ អុក្នុនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សនៅបាះជំំ�នៈនៅ�រក្នុភាពុង្ហាយរងនៅប្រ�ះ ម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះភិយ័ខូាចំនឹៈងនៅធិើើបទ
បង្ហាា ញ។ នៅ�នៅពុលអុក្នុនៅធិើើបទបង្ហាា ញ អុក្នុស្សថិត្ថនៅ�ក្នុុ�ងត្ថំបនៈន់ៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ។ នៅ�ត្ថ�អើ ី ? នៅដ្ឋាយសារដែត្ថអុក្នុ
បានៈនៅបាះជំំ�នៈនៅ�ខាងនៅប្រ�ត្ថំបនៈស់្ស��ប្រសួ្សលរបស់្ស�ូួនៈនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ។ បនាា បព់ុីនៅនៈះអុក្នុ
ប្របដែ�លជាម្ពនិៈស្ស�វម្គានៈការប្រពុួយបារម្ពភ អំពីុការនៅស្សុើឱ្យយផ្សាតល់បទបង្ហាា ញនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថនៅនាះនៅទ។ កាលណា
អុក្នុនៅធិើើវាកានៈដ់ែត្ថនៅប្រចំើនៈ នៅនាះអុក្នុកានៈដ់ែត្ថម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះស្ស��ប្រសួ្សល រ��ត្ថទាល់ដែត្ថអុក្នុអាចំនៅធិើើបទបង្ហាា ញ
នៅ�ក្នុដែនៈូងនៅធិើើការ នៅដ្ឋាយម្ពនិៈចាំបំាចំច់ាំក្នុនៅចំញពុីតំ្ថបនៈស់្ស��ប្រសួ្សល។

ប្រត្ថ�បន់ៅ�ចំំណុះ� ចំពិុភាក្នុាវញិ «នៅត្ថើភាពុង្ហាយរងនៅប្រ�ះគឺឺជាភាពុទនៈន់ៅ�ាយ?» នៅ�ើយបញ្ញាា ក្នុជ់ា�មីថ្លាភាពុ
ង្ហាយរងនៅប្រ�ះពុិត្ថជាចាំបំាចំណ់ាស់្សចំនំៅ�ះការរកី្នុចំនៅប្រម្ពើនៈ នៅប្រ�ះម្ពនៈ�ស្សសប្រគឺបរ់�បម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លាង្ហាយ
រងនៅប្រ�ះបនៈតិចំនៅ�នៅពុលពុួក្នុនៅគឺចាំក្នុនៅចំញពីុតំ្ថបនៈស់្ស��ប្រសួ្សល។ នៅ�នៅពុលដែ�លម្ពនៈ�ស្សសទទួលសាគ ល់ នៈិង
ទទួលយក្នុភាពុង្ហាយរងនៅប្រ�ះ  នៅនាះវាកូាយជាជំំ�នៈ�សំ៏្សខានៈម់្ពយួនៅ�ក្នុុ�ង «�ំនៅណុះើ រការក្នុសាងការ
នៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង» នៅ�ើយវានឹៈងកូាយជា ក្នុតាត ម្ពយួដែ�លនៅយើង អាចំប្រគឺបប់្រគឺងបានៈ នៅ�ើយក្នុអ៏ាចំ បនៅងើើត្ថ
នៈ�វ វធិិីផ្ទាា ល់�ូួនៈក្នុុ�ងការក្នុសាង ការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯងពិុត្ថម្ពយួ (Authentic Self-Confidence)។

ភាពុកូា�នៈ គឺមឺ្ពក្នុពីុ�ក្នុយឡាតាងំ ‘Cour’ = នៅបះ��ង

វាម្គានៈនៈយ័ប្រត្ថងថ់្លារស់្សនៅ�នៅដ្ឋាយនៅបះ��ង ដែ�លម្គានៈនៈយ័ថ្លាប្របប្រពុឹត្ថត�ូួនៈឱ្យយ��ចំជា�ូួនៈឯង

ពិុត្ថប្របាក្នុ�នៅនៈះគឺឺជាភាពុកូា�នៈ នៅ�ើយនៅនៈះគឺឺជាការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯងពិុត្ថប្របាក្នុ�។

ការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯងពិុត្ថប្របាក្នុ�ម្ពនិៈដែម្ពនៈជាប្របនៅភិទ ដែ�លបនៅងើើត្ថនៅ�ើងតាម្ពដែបបបិតាធិិប

នៅត្ថយយ ដែ�លនៅយើងនៅម្ពើលនៅ�ើញតាម្ពរយៈប្រគូឺបងើឹក្នុភាសាកាយវកិារ ដែ�លបនៅប្រងៀនៈម្ពនៈ�ស្សសឱ្យយ

នៅចំះនៅប្របើប្រក្នុដែស្សដែភិុក្នុទំនាក្នុទ់ំនៈងឱ្យយបានៈលអ និៈងចាំបរ់�ក្នុន់ៃ�ខូាងំៗនៅនាះនៅទ។

ការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង គឺួរដែត្ថនិៈយាយអំពុីភាពុកូា�នៈ នៅ�ើម្ពបកូីាយជា�ូួនៈអុក្នុ�៏

ពិុត្ថប្របាក្នុ�។

ភាពកាា្ហាន



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាបនាា បន់ៈឹងដែស្សើងយល់ពុីចំិត្ថតវទិាម្ពយួចំំនៈួនៈដែ�លជំួយនៅយើងឱ្យយយល់អំពីុ�ូួនៈឯង ក្នុ�៏�ចំជា
អុក្នុ�នៃទក្នុុ�ងនៅ�លបំណុះង�បំ្រទ�ល់�ំនៅណុះើ រនៅឆ្នាំព ះនៅ�រក្នុទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតពិុត្ថប្របាក្នុ� នៈិងក្នុសាងស្សម្ពត្ថថភាពុ
របស់្សប្រកុ្នុម្ពដែ�លក្នុុ�ងនៅនាះម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត�ុនៅ�វញិនៅ�ម្ពក្នុឱ្យយម្គានៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថត។

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng



62

មេ��បំណ្តុះង ៖ នៅ�ើម្ពបឱី្យយសិ្សកុាកាម្ពដែស្សើងយល់ពុីរនៅបៀបស្សងគម្ពភាវ�បនីៈយក្នុម្ពមនៅយនៈឌ័រ័ម្គានៈឥទធិពុលម្ពក្នុ
នៅលើប្របពុន័ៈធជំំនៅនៈឿរបស់្សនៅយើង

វតុ�បំណ្តុះងថ្ងៃនកា�មេ�ៀនសូម្រាត ៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនឹៈងអាចំ...

• ដែស្សើងយល់ពុីការសាថ នៈភាពុរបស់្សស្សងគម្ពនៈឹងម្គានៈឥទធិពុលនៅលើរនៅបៀបដែ�លនៅយើងនៅម្ពើលម្ពក្នុ
�ូួនៈឯង

�យ�មេព�៖ ៩០ នាទី

* សិ្សកុាកាម្ពដែ�លបានៈចំ�លរមួ្ពនៅម្គាា ងសិ្សក្នុាស្សតីពីុ  «ការយល់�ឹងអំពីុនៅយនៈឌ័រ័ស្សប្រម្គាបម់្ពស្ត្រីនៈតអីនៈ�វត្ថតចំាប»់ នឹៈងប្រត្ថូវបានៈដែណុះនាអំំពីុ

នៅ�លគឺំនៈតិ្ថស្សងគម្ពភាវ�បនីៈយក្នុម្ពមនៅយនៈឌ័រ័។

សៀ�ោៅង�ិកាទីី�ួយ

�សៀប់ៀប់នៃនកាៅ�ក��តិ់សៀយនឌ័័� ណែដ្ឋលប់ោ�ពាៅល់
ដ្ឋល់ជី�សៀនឿប់ុគ្គគល

នៃ�ៃទីី ២

ស�ា្�� ស្ចំក់តីណ្នាំអំពីកា�ត្ៀ�ស�ា្��

ទស្សសនាវ�ត ី នៈិងក្នុូីបប្របពុន័ៈធផ្សាសពុើផ្សាាយ
នៅ�ើម្ពបបីង្ហាា ញសារអំពុីបទដ្ឋាា នៈនៅយនៈឌ័រ័
នៅ�ក្នុុ�ងបរបិទវបបធិម្ព៌

ការដែណុះនាបំ្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់ជំ�នៈនៅ�ក្នុុ�ងនៅស្សចំក្នុតីដែណុះនា ំ ស្សប្រម្គាប់
អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល

២.១.១ សំ្សណួុះរឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងអំពីុបញ្ញាា
នៅយនៈឌ័រ័

ប្រពីុនៈម្ពយួចំាបក់្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពនីៈម្ពយួៗ



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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ទីិ�ឋភាពទីូមេ�អំពីមេ�ោ្ងសិក់្សា

សក់�មភាព គោ�បំណ្តុះង ព្�វ្លា

១. ស្សងគម្ពភាវ�បនីៈយក្នុម្ពម 
នៅយនៈឌ័រ័

នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់ពុី�ំនៅណុះើ រការស្សងគម្ពភាវ�បនៈីយក្នុម្ពម
នៅយនៈឌ័រ័។

៦០ នាទី

២. សាថ នៈភាពុនៅយនៈឌ័រ័នៅ�ក្នុុ�ង
បរបិទ៖ ដែលបងសួ្សរនៅឆ្លូើយឆូ្លង

នៅ�ើម្ពបឆី្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុសាថ នៈភាពុស្សងគម្ពនៅ�ក្នុុ�ងបរបិទ
ប្រក្នុុម្ពការង្ហារ   អនៈ�វត្ថតចំាប។់

៣០ នាទី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនាំសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

នៅបើក្នុនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះនៅដ្ឋាយពុប្រងីក្នុនៅយាបល់ចំ�ងនៅប្រកាយពុីនៅម្គាា ងសិ្សក្នុាម្ព�នៈ។ ពុនៈយល់ថ្លានៅម្គាា ងសិ្សក្នុាពីុរបី
បនាា បដ់ែស្សើងយល់ពុីចំិត្ថតវទិានៅដ្ឋាយនៅ�ត្ថ�ផ្សាល��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

• នៅ�ើម្ពបឱី្យយនៅយើងដែស្សើងយល់ថ្លា នៅយើង គឺឺជាប�គឺគលមុ្គាក្នុ់ៗ  នៅ�ើយនៅ�ត្ថ�អើីនៅយើងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះ 
និៈងប្របកានៈឥ់រយិាប�តាម្ពរនៅបៀបម្ពយួ ដែ�លនៈឹងជំួយនៅយើងឱ្យយម្គានៈភាពុនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង 
នៅដ្ឋាយដែផ្សាអក្នុតាម្ពទស្សសនៈៈពុិត្ថប្របាក្នុ�។

• ការយល់�ឹងអំពីុ�ូួនៈឯងជាប�គឺគលមុ្គាក្នុ់ៗ  នៈឹងបនៅងើើនៈស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្សនៅយើងក្នុុ�ងការ
ដែស្សើងយល់ពុីម្ពតិ្ថតភិក្នុតិ នៈិងម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហាររបស់្សនៅយើង ដែ�លជំួយនៅយើងបនៅងើើត្ថនៈ�វបរយិាកាស្ស
ការង្ហារវជិំាម្គានៈតាម្ពរយៈការទំនាក្នុទ់ំនៈង  វជិំាម្គានៈ និៈងស្សកាា នៈ�ពុលរបស់្សប្រក្នុុម្ព។

នៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពនៅដ្ឋាយពុិនៈិត្ថយនៅម្ពើល «ការនៅធិើើស្សងគម្ពភាវ�នីៈយក្នុម្ពមនៅយនៈឌ័រ័» ។

សក់�មភាពទីី�ួយ៖ ស្សងគម្ពភាវ�បនីៈយក្នុម្ពមនៅយនៈឌ័រ័

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់ពុី�ំនៅណុះើ រការស្សងគម្ពភាវ�បនីៈយក្នុម្ពមនៅយនៈឌ័រ័។

មេព�មេវលា៖ ៦០ នាទី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនាំសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

ម្ព�នៈនៅពុលបណុះត� ះបណាត ល អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលចាំបំាចំប់្រត្ថូវបនៅងើើត្ថសូាយបទបង្ហាា ញដែ�លរមួ្ពម្គានៈ
រមួ្ពបញ្ញេ� ល ��ចំជា៖

• អត្ថថបទកាដែស្សត្ថ/ទស្សសនាវ�តី
• ប្រពីុនៈអត្ថថបទផ្សាាយ�ណិុះជំាក្នុម្ពម ដែ�លម្គានៈម្ព�លដ្ឋាា នៈប្រតឹ្ថម្ពប្រត្ថូវ
• ឈ�ត្ថផ្សាាយ�ណិុះជំាក្នុម្ពមតាម្ពក្នុញ្ញេក្នុទ់�រទស្សសនៈ/៍ក្នុម្ពមវធិិី ដែ�លអាចំចាំក្នុទ់ស្សសនាបានៈ

តាម្ពរយៈសាថ នីៈយ    ពុ��ផ្សាសពុើផ្សាាយ
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បនៅងើើត្ថសូាយដ្ឋាចំន់ៅដ្ឋាយដែ�ក្នុម្ពយួស្សប្រម្គាបឈ់�ត្ថ/អត្ថថបទនីៈម្ពយួៗ។ល។ នៅ�ើម្ពបឱី្យយសិ្សកុាកាម្ព�ឹងចំាស់្សពុី
អើីដែ�លពួុក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើអំ��ងស្សក្នុម្ពមភាពុ។

បនៅងើើត្ថក្នុប្រម្ពងឈ�ត្ថ�ូីៗ នៈិងរ�បភាពុដែ�លឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុរនៅបៀបដែ�លស្សងគម្ពភាវ�បនីៈយក្នុម្ពមនៅយនៈឌ័រ័នៅក្នុើត្ថនៅ�ើង
តាងំពីុ�ំប�ងក្នុុ�ងជីំវតិ្ថរបស់្សនៅយើងនៅ�ក្នុុ�ង�ំណាក្នុក់ាលនៈីម្ពយួៗ ឧទា�រណ៍ុះ៖

១.  ឈ�ត្ថផ្សាាយ�ណិុះជំាក្នុម្ពមលក្នុប់្របដ្ឋាបប់្របដ្ឋានៅក្នុមងនៅលង នៅ�នៅលើបណាត ញ YouTube ដែ�ល
ក្នុំណុះត្ថន់ៅ�លនៅ�យាា ងចំាស់្ស ��ចំជាត្ថ�ក្នុើតា នៈិងប្របដ្ឋាបប់្របដ្ឋានៅក្នុមងនៅលង ផ្សាាះបាយស្សប្រម្គាប់
នៅក្នុមងប្រសី្ស នៈិងវរីៈប�រស្ស នៈិងប្របដ្ឋាបប់្របដ្ឋាស្សងអ់�រស្សប្រម្គាបន់ៅក្នុមងប្របុស្ស។

២.  រ�បភាពុទស្សសនាវ�តីស្សប្រម្គាប់ការផ្ទាត្ថ់ម្ព��ដែ�លបង្ហាា ញរ�បភាពុឥត្ថនៅខាេ ះនៃនៈរាងកាយរបស់្ស
ស្ត្រីស្សតី។

៣.  ការផ្សាាយ�ណិុះជំាក្នុម្ពមបង្ហាា ញពុីប�រស្សជានៅម្ពប្រគឺួសារដែ�លពុ�ដែក្នុខាងការង្ហារ (DIY) នៈិងម្គានៈ
អាជំីពុនៅជាគឺជំយ័ក្នុុ�ងការផ្សាគត្ថផ់្សាគងប់្រគឺួសារ

ត្ថប្រម្ពងទិ់ស្សនៅ�សូាយប្របម្គាណុះ ៦ នៅ�ើយពុាយាម្ពប្របម្ព�លឧទា�រណ៍ុះ ដែ�លបង្ហាា ញពុីឧទា�រណ៍ុះអំពីុ
ស្សងគម្ពភាវ�បនីៈយក្នុម្ពមនៅយនៈឌ័រ័ដែផ្សាអក្នុតាម្ពទស្សសនៈៈ��ស្សៗ�ុ នៈិងនៅ�ទ�ទាងំប្រក្នុុម្ពអាយ�/�ំណាក្នុក់ាល��ស្សៗ
�ុនៅ�ក្នុុ�ងជីំវតិ្ថ។ 

១.១ បទីបងាា្ញ�ួ�ះបញ្ហាំ្ំងពីសងគ�ភាវូបនីយក់�មមេយនឌ្័� (៦០ នាទី)

១.  ដែបងដែចំក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗ នៈិងដែចំក្នុជំ�នៈនៈ�វស្សនៈូឹក្នុឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង ២.១.១៖ សំ្សណួុះរ
ឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងអំពីុការដ្ឋាក្នុល់ក្នុុ�ណុះឌ នៅលើនៅយនៈឌ័រ័ (ម្ពយួក្នុុ�ងម្ពយួប្រក្នុុម្ព) ។

២.  ពុនៈយល់ពុួក្នុនៅគឺថ្លានឹៈងម្គានៈការបង្ហាា ញសូាយជានៅស្សារ ី នៅ�ើយពុួក្នុនៅគឺគឺួរនៅប្របើសំ្សណួុះរនៅ�នៅលើ
ស្សនៈូឹក្នុឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងនៅ�ើម្ពបពីុិភាក្នុាពុីចំណំុះ� ចំនីៈម្ពយួៗ។

៣.  បង្ហាា ញសិ្សកុាកាម្ពតាម្ពរយៈសូាយ នៈិងឈ�ត្ថវនីៅ�អ��ូីៗនីៈម្ពយួៗ បនាា បទ់�ក្នុនៅពុល ៥ នាទី
នៅ�ើម្ពបពីុិភាក្នុាម្ព�នៈនៅពុលនៅស្សុើស្ស�ំម្ពតិ្ថនៅយាបល់ជាប្រក្នុុម្ព។

៤.  នៅ�នៅពុលទទួលបានៈការផ្សាតល់នៅយាបល់ នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតសិ្សកុាកាម្ពឱ្យយដែចំក្នុរដំែលក្នុគឺំនិៈត្ថ នៈិង
បទពិុនៅសាធិនៈរ៍បស់្សពុួក្នុនៅគឺអំពីុចំំណុះ� ចំទាងំនៅនៈះ នៈិងឥទធិពុលរបស់្សវាម្ពក្នុនៅលើជំីវតិ្ថរបស់្ស
ពុួក្នុនៅគឺ។

៥.  អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរក្នុត្ថប់្រតានៈ�វចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈ់ៗ ទាងំនៅនាះ នៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សផ្ទាា ងំធិំម្ពយួ
ដ្ឋាក្នុន់ៅ�ជំញ្ញាញ ងំខាងម្ព��បនៈាប ់ នៈិងជាយនៈតការស្សប្រម្គាបឆ់្លូ�ះបញ្ញាេ ំងនៅ�នៅម្គាា ងសិ្សក្នុា
ទាងំម្ព�ល។



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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«គឺឺជា�ំនៅណុះើ រកា រដែ�លប�គឺគលមុ្គាក្នុ់ៗ នៅធិើើការអភិវិឌ័ឍ ការដែក្នុលម្ពអ នៈិងនៅរៀនៈ «នៅធិើើ» 
នៅយនៈឌ័រ័ តាម្ពរយៈការបនៅងើើត្ថនៈ�វបទដ្ឋាា នៈ នៈិងត្ថួនាទីនៅយនៈឌ័រ័នៃផ្សាាក្នុុ�ង ដែ�លពុួក្នុនៅគឺ
នៅធិើើអនៈតរក្នុម្ពមជាម្ពយួភុាក្នុង់្ហារស្សងគម្ពសំ្សខានៈ់ៗ  ��ចំជាប្រគឺួសាររបស់្សពុួក្នុនៅគឺ 
បណាត ញ ស្សងគម្ព និៈងសាថ បន័ៈស្សងគម្ព�នៃទនៅទៀត្ថ»។

(យ�នៈីនៅស្ស�ើឆុ្នាំ ំ២០១៩  ស្ស�ម្ពនៅម្ពើល https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/
what-is-gender-socialization-and-why-does-it-matter/)

សងគ�ភាវូបនីយក់�មមេយនឌ្័�

៦.  ស្សរ�បនៅស្សចំក្នុតីនៅដ្ឋាយបង្ហាា ញសូាយ នៈិងការក្នុំណុះត្ថន់ៈិយម្ពនៈយ័នៃនៈ�ក្នុយស្សងគម្ពភាវ�បនីៈយក្នុម្ពម
នៅយនៈឌ័រ័៖

សាថ នៈភាពុស្សងគម្ព គឺឺជា�ំនៅណុះើ រការម្ពយួនៃនៈការជំះឥទធិពុល�ល់ប�គឺគលនីៈម្ពយួៗនៅ�ក្នុុ�ង
ស្សងគម្ពឱ្យយម្គានៈជំំនៅនៈឿ បំណុះង ឥរយិាប� ប្របតិ្ថក្នុម្ពមខាងផ្សាូ�វអារម្ពមណ៍ុះ នៈិងប្របតិ្ថក្នុម្ពមខាង
រាងកាយ ដែ�លប្រត្ថូវបានៈទទួលសាគ ល់ជាទ�នៅ�នៅដ្ឋាយស្សងគម្ព ឬនៅដ្ឋាយប្រក្នុុម្ពម្ពយួចំំនួៈនៈ
នៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ព។

ពុនៈយល់ថ្លាសាថ នៈភាពុស្សងគម្ពម្គានៈឥទធិពុលនៅលើប្រគឺបទ់ិ�ាភាពុនៃនៈជីំវតិ្ថ នៈិងឥរយិាប�។ 
ឧទា�រណ៍ុះ នៅយើងទទួលឥទធិពុលពុីចំំណុះ� ចំទាងំនៅនាះ តាម្ពរយៈ៖

• ក្នុ. រនៅបៀបនៃនៈការប្របប្រពុឹត្ថតិ
• �. អើីដែ�លជាភាពុនៅជាគឺជំយ័ នៈិងការបរាជំយ័
• គឺ. នៅត្ថើអើីនៅ�ជាស្សម្ពទិធផ្សាលសំ្សខានៈដ់ែ�លនៅយើងគួឺរ�នៈនៅ��ល់ ឬនៅ�

អាយ�បា�នាម នៈ
• �. អើីដែ�លប្រត្ថូវ�ក្នុ់
• ង.  អើីដែ�លប្រត្ថូវបរនិៅភាគឺ
• ចំ. អើីដែ�លប្រត្ថូវទិញ

ម្រាទីឹសតីថ្ងៃនស្វាា្នភាពសងគ�
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សក់�មភាពទីីពី� ៖ ការដ្ឋាក្នុល់ក្នុុ�ណុះឌ នៅលើនៅយនៈឌ័រ័នៅ�ក្នុុ�ងបរបិទ៖ ដែលបងសួ្សរនៅឆ្លូើយឆូ្លង

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបឆី្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុសាថ នៈភាពុស្សងគម្ពក្នុុ�ងបរបិទប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប។់

មេព�មេវលា៖ ៣០ នាទី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនំាសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

១.  នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅប្រកាក្នុឈរ នៈិងបនៅងើើត្ថទីធូានៅ�ក្នុុ�ងបនៈាប។់ ដែចំក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាពុីរប្រក្នុុម្ពដែ�ល
ម្គានៈចំំនៈួនៈនៅស្សមើ�ុ៖ «ប្រក្នុុម្ព ក្នុ»  និៈង «ប្រកុ្នុម្ព �» ។

២.  នៅស្សុើឱ្យយប្រក្នុុម្ពនៅរៀបចំំ�ូួនៈជាពុីរជំួរប្រស្សប�ុនៅដ្ឋាយសិ្សកុាកាម្ពក្នុុ�ងប្រកុ្នុម្ព ក្នុ ដែបរម្ព��នៅ�រក្នុសិ្សកុាកាម្ព
ក្នុុ�ងប្រកុ្នុម្ព �។

៣.  កិ្នុចំេការនៅនៈះនៅ�ថ្លា «ដែលបងសួ្សរនៅឆ្លូើយឆ្លូង» នៅ�ើយអុក្នុឈរទល់ម្ព���ុនឹៈងកូាយជានៃ�គឺ�
ឆ្លូងនៅឆ្លូើយស្សប្រម្គាបក់ារស្សនៈានាម្ពយួ។ ស្សប្រម្គាបក់ារស្សនៈានាជាបនៈតបនាា បន់ៅ�ក្នុុ�ងកិ្នុចំេការនៅនៈះ 
ស្សម្គាជំិក្នុប្រកុ្នុម្ព � នៈឹងបត�រនៅ�រក្នុស្សម្គាជំិក្នុជិំត្ថនៅគឺមុ្គាក្នុន់ៃនៈប្រក្នុុម្ព ក្នុ ។ នៅនៈះម្គានៈនៈយ័ថ្លាអុក្នុរាល់�ុ
នៈឹងម្គានៈនៃ�គឺ��មីរាល់នៅពុលម្គានៈប្របធានៈបទស្សនៈានា�មី។

៤.  ពុនៈយល់ថ្លា ប្របធានៈបទនៃនៈការស្សនៈានាទាងំអស់្សគឺឺទាក្នុទ់ងនឹៈងធាត្ថ�នៃនៈសាថ នៈភាពុស្សងគម្ព នៈិង
រនៅបៀបដែ�លវាអាចំជំះឥទធិពុល�ល់ម្ពនៈ�ស្សស នៈិងស្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប។់ ពុួក្នុនៅគឺ
ម្គានៈនៅពុល ២ នាទីបា�នៅណាណ ះស្សប្រម្គាបក់ារពុិភាក្នុានៈីម្ពយួៗម្ព�នៈនៅពុលអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល
បញ្ញឈបក់ារស្សនៈានា នៅ�ើយនៅស្សុើស្ស�ំម្ពតិ្ថនៅយាបល់ជាប្រក្នុុម្ព។

៥. ប្របធានៈបទនៃនៈការស្សនៈានាម្គានៈនៅ�នៅលើសូាយ (ស្ស�ម្ពនៅម្ពើលឯក្នុសារបទបង្ហាា ញសូាយស្សប្រម្គាប់
ជាក្នុំណុះត្ថ់ស្សម្គាគ ល់បដែនៈថម្ពរបស់្សអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលនៅ�ើម្ពបជីាជំំនៈួយក្នុុ�ងដែផុ្សាក្នុនៅឆូ្លើយត្ថបនៃនៈ
ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ) ។

៦.  អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគួឺរបង្ហាា ញសូាយប្របធានៈបទនីៈម្ពយួៗឆូ្នាំស់្ស�ុ។ វានឹៈងម្គានៈរយៈនៅពុល 
២ នាទីស្សប្រម្គាបក់ារស្សនៈានា បនាា បម់្ពក្នុម្គានៈកិ្នុចំេប្របជំ�ំនៅពុញអងគ ៥ នាទីស្សប្រម្គាបក់ារនៅឆ្លូើយត្ថប
ជាប្រក្នុុម្ព។

៧.  ស្សរនៅស្សរ�ូឹម្ពសារសំ្សខានៈ់ៗ ពីុការនៅឆ្លូើយត្ថបជាប្រក្នុុម្ពនៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សផ្ទាា ងំធិំ។



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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នៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ពនៅនៈះ (ប្របនៅទស្ស) នៅត្ថើចំរតិ្ថលក្នុុណុះៈ
អើី�ូះប្រតូ្ថវបានៈផ្សាតល់ត្ថនៃម្ពូ�ល់ស្ត្រីស្សតី?

ម្រាបធានបទីទីី ១

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

• សួ្សរសិ្សកុាកាម្ពអំពីុគឺំនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ ឧទា�រណ៍ុះទ�នៅ�ម្ពយួចំំនៈួនៈគឺឺភាពុជាម្គាត យ �ម នៈការ
រមួ្ពនៅភិទម្ព�នៈនៅពុលនៅរៀបការ ការសំ្សលឹងនៅម្ពើលតាម្ពរនៅបៀបជាក្នុ�់ក្នុម់្ពយួ។

• នៅ�នៅពុល ដែ�លសិ្សកុាកាម្ពដែចំក្នុរដំែលក្នុគឺំនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ ស្សរនៅស្សរវានៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សផ្ទាា ងំធិំ រចួំ
នៅស្សុើឱ្យយប្រក្នុុម្ព � �ិត្ថនៅ�ជំិត្ថអុក្នុបនាា បន់ៅ�ក្នុុ�ងប្រកុ្នុម្ព ក្នុ នៅ�ើម្ពបផូី្ទាស់្សបត�រនៃ�គឺ� បនាា បម់្ពក្នុ�ឹក្នុនាំ
នៅ�សំ្សនៈួរបនាា ប។់

ពុិចាំរណានៅលើចំរតិ្ថលក្នុុណុះៈ ដែ�លបានៈផ្សាតល់ត្ថនៃម្ពូចំំនៅ�ះស្ត្រីស្សតីនៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ពរបស់្ស
នៅយើង។ នៅត្ថើចំរតិ្ថលក្នុុណុះៈទាងំនៅនៈះប្រត្ថូវបានៈនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត នៅលើក្នុត្ថនៅម្ពើើងយាា ង��ចំ
នៅម្ពតចំ? សាក្នុគិឺត្ថអំពីុប្របពុន័ៈធផ្សាសពុើផ្សាាយសាស្សនា ប្រគឺួសារ ជានៅ�ើម្ព។ ពុិចាំរណាពុី
ផ្សាលបាះ�ល់របស់្សរ�បភាពុនៅ�ក្នុុ�ងទស្សសនាវ�តី តាម្ពរនៅបៀបជាក្នុ�់ក្នុ ់ ឬចំាប់
សាស្សនាដែ�លជំះឥទធិពុល�ល់ស្ត្រីស្សតី។

ម្រាបធានបទី ២
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កំ់ណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា��ួ

បនាា បព់ុី ២ នាទី ស្ស�ំបនៅយាបល់ពុីសិ្សកុាកាម្ព និៈងស្សរនៅស្សរវានៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សផ្ទាា ងំធិំ។ បនាា បម់្ពក្នុ នៅស្សុើឱ្យយប្រក្នុុម្ព � 
�ិត្ថនៅ�ម្ព��នៅ�ើម្ពបបីត�រនៃ�គឺ� រចួំ�ឹក្នុនានំៅ�សំ្សណួុះរបនាា ប។់

• ពិុនៈិត្ថយនៅម្ពើលចំរតិ្ថលក្នុុណុះៈដែ�លប្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់ត្ថនៃម្ពូ។ នៅត្ថើវានៅធិើើឲ្យយ
ម្គានៈការលំបាក្នុស្សប្រម្គាបស់្ត្រីស្សតីក្នុុ�ងការចាំបយ់ក្នុអាជីំពុអនៈ�វត្ថតចំាបដ់ែ�រ 
ឬនៅទ? ពិុចាំរណាពុីសំ្សណួុះរនៅនៈះទាក្នុទ់ងនឹៈង៖
+ តួ្ថនាទ ីនិៈងទំនួៈល��ស្សប្រត្ថវូនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថដែ�លស្ត្រីស្សតីអាចំម្គានៈ។
+ រនៅបៀបដែ�លនៅគឺរពំុងឹទ�ក្នុចំំនៅ�ះស្ត្រីស្សតីនៅលើរ�បលកុ្នុណុះៈ ឬ

ឥរយិាប�។
• នៅត្ថើបញ្ញាា នៅនាះអាចំជំះឥទធិពុលយាា ងណានៅ�នៅលើ ស្ត្រីស្សតីក្នុុ�ងសាថ នៈភាពុ

អនៈ�វត្ថតចំាបជ់ាក្នុ�់ក្នុណ់ាម្ពយួ?

ម្រាបធានបទីទីី ៣

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

បនាា បពី់ុ ២ នាទី ស្ស�ំនៅយាបល់ពុីសិ្សកុាកាម្ព នៈិងស្សរនៅស្សរវានៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សផ្ទាា ងំធិំ។ សួ្សរស្ត្រីស្សតីនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពថ្លា នៅត្ថើ
ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លាបានៈទទួលស្សម្គាព ធិពីុចំំណុះ� ចំណាម្ពយួទាងំនៅនៈះ នៅ�ើម្ពបបីង្ហាា ញពុីចំរតិ្ថលក្នុុណុះៈ
ទាងំនៅនៈះ។ បនាា បម់្ពក្នុ នៅស្សុើឱ្យយប្រកុ្នុម្ព � �ិត្ថនៅ�ម្ព��នៅ�ើម្ពបបីត�រនៃ�គឺ� រចួំ�ឹក្នុនានំៅ�សំ្សណួុះរបនាា ប។់



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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• សួ្សរសិ្សកុាកាម្ពអំពីុគឺំនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ ឧទា�រណ៍ុះទ�នៅ�ម្ពយួចំំនៈួនៈគឺឺភាពុជាឳពុ�ក្នុ នៅធិើើជា
អុក្នុផ្សាគត្ថផ់្សាគង ់នៅធិើើជាសាើ ម្ពដីែ�លនៅចំះទំនៈ�ក្នុបប្រម្ពុងប្រគឺួសារ។

• នៅ�នៅពុលដែ�លសិ្សកុាកាម្ពដែចំក្នុរដំែលក្នុគឺំនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ ស្សរនៅស្សរវានៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សផ្ទាា ងំធិំ រចួំ
នៅស្សុើឱ្យយប្រក្នុុម្ព � បមូ្គាស់្សទីនៅ�ើម្ពបផូី្ទាស់្សបត�រនៃ�គឺ� បនាា បម់្ពក្នុ�ឹក្នុនានំៅ�សំ្សណួុះរបនាា ប។់

នៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ពនៅនៈះ (ប្របនៅទស្ស) នៅត្ថើចំរតិ្ថលក្នុុណុះៈ
អើី�ូះប្រតូ្ថវបានៈផ្សាតល់ត្ថនៃម្ពូ�ល់ប�រស្ស?

ម្រាបធានបទីទីី ៤

• ពុិចាំរណានៅលើចំរតិ្ថលក្នុុណុះៈដែ�លប្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់ត្ថនៃមូ្ពចំំនៅ�ះប�រស្ស
នៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ពរបស់្សនៅយើង។ នៅត្ថើចំរតិ្ថ  លក្នុុណុះៈទាងំនៅនៈះ ប្រត្ថូវបានៈ
នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត/នៅលើក្នុត្ថនៅម្ពើើងយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ? គឺិត្ថអំពីុប្របពុន័ៈធផ្សាសពុើផ្សាាយ
សាស្សនា ប្រគឺួសារ ជានៅ�ើម្ព។ ពុិចាំរណាផ្សាលបាះ�ល់នៃនៈរ�បភាពុនៅ�ក្នុុ�ង
ទស្សសនាវ�តីតាម្ពរនៅបៀបជាក្នុ�់ក្នុ ់ ឬចំាបស់ាស្សនាដែ�លជំះឥទធិពុល

ម្រាបធានបទីទីី ៥
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បនាា បព់ុី ២ នាទី ស្ស�ំនៅយាបល់។

ពុនៈយល់ថ្លានៅយើងទាងំអស់្ស�ុរងផ្សាលបាះ�ល់ឥត្ថឈបឈ់រពីុស្សងគម្ពភាវ�បនៈីយក្នុម្ពមនៅយនៈឌ័រ័នៅ�កុ្នុ�ងស្សងគម្ព
បិតាធិិបនៅត្ថយយ។ តាម្ពពិុត្ថ ម្ពនៈ�ស្សសអាចំរកី្នុរាយជាម្ពយួនៈឹងទិ�ាភាពុនៃនៈត្ថួនាទី នៈិងចំរតិ្ថលក្នុុណុះៈរបស់្ស
ពុួក្នុនៅគឺដែ�លប្របកានៈយ់ក្នុបទដ្ឋាា នៈបិតាធិិបនៅត្ថយយ។ ជាត្ថួយាា ង ស្ត្រីស្សតីអាចំរកី្នុរាយនឹៈងកូាយជាអុក្នុម្គាត យ�ល៏អ 
ឬប�រស្សអាចំរកី្នុរាយនឹៈងកូាយជាអុក្នុផ្សាគត្ថផ់្សាគង�់ិរញ្ញញ វត្ថថ�រងឹម្គា ំនៈិងម្គានៈស្សម្ពត្ថថភាពុជាក្នុដ់ែស្សតង។ វា «ម្ពនិៈ��ស្ស
នៅទ» ដែ�លរកី្នុរាយជាម្ពយួនៈឹងទិ�ាភាពុទាងំនៅនៈះ។ នៅទាះយាា ងណា បញ្ញាា អាចំនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងនៅ�នៅពុល ដែ�ល
ម្ពនៈ�ស្សសម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លា នៅគឺម្គានៈកាត្ថពុើកិ្នុចំេប្រតូ្ថវនៅ�រពុតាម្ពបទដ្ឋាា នៈនៅយនៈឌ័រ័ជាក្នុ�់ក្នុម់្ពយួ ឬនៅ�នៅពុល 
ដែ�លម្ពនៈ�ស្សសប្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់ត្ថនៃម្ពចូំំនៅ�ះការប្របតិ្ថបត្ថតិតាម្ពបទដ្ឋាា នៈនៅយឌ័រ័ ដែ�លម្ពនិៈដែម្ពនៈជាការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពិុត្ថ
នៃនៈអារម្ពមណ៍ុះ ឬនៅស្សចំក្នុតីប្របាថុ្លារបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ បទដ្ឋាា នៈនៅយនៈឌ័រ័អាចំ ជាឧបស្សគឺគចំំនៅ�ះម្ពនៈ�ស្សស នៅដ្ឋាយក្នុប្រម្ពតិ្ថ
ពុីឱ្យកាស្សរបស់្សពួុក្នុនៅគឺក្នុុ�ងការនៅប្រជំើស្សយក្នុជំនៅប្រម្ពើស្ស ឬការប្របឹងដែប្របង។

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

បនាា បព់ុី ២ នាទី ស្ស�ំនៅយាបល់ពុីសិ្សកុាកាម្ព និៈងស្សរនៅស្សរវានៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សផ្ទាា ងំធិំ។ សួ្សរប�រស្សនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពថ្លានៅត្ថើ
ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លាបានៈទទួលស្សម្គាព ធិពីុសារណាម្ពយួទាងំនៅនៈះ នៅ�ើម្ពបបីង្ហាា ញពីុចំរតិ្ថលក្នុុណុះៈ
ទាងំនៅនៈះ។ បនាា បម់្ពក្នុ នៅស្សុើឱ្យយប្រកុ្នុម្ព � �ិត្ថនៅ�ម្ព��នៅ�ើម្ពបបីត�រនៃ�គឺ� រចួំ�ឹក្នុនានំៅ�សំ្សណួុះរបនាា ប។់

• ពុិនៈិត្ថយនៅម្ពើលចំរតិ្ថលក្នុុណុះៈដែ�លប្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់ត្ថនៃម្ពូ។ នៅត្ថើវានៅធិើើឲ្យយ
ម្គានៈការលំបាក្នុស្សប្រម្គាប់ប�រស្សក្នុុ�ងការចាំប់យក្នុអាជំីពុអនៈ�វត្ថតចំាប់
ដែ�រ ឬនៅទ? ពិុចាំរណាពុីសំ្សណួុះរនៅនៈះទាក្នុទ់ងនឹៈង៖
+ ត្ថនួាទ ីនៈងិទំនៈលួ��ស្សប្រត្ថវូនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថដែ�លប�រស្សអាចំម្គានៈ។
+ រនៅបៀបដែ�លនៅគឺរពំុងឹទ�ក្នុចំំនៅ�ះប�រស្សនៅលើរ�បលកុ្នុណុះៈ ឬ

ឥរយិាប�។
• នៅត្ថើបញ្ញាា នៅនាះអាចំជំះឥទធិពុលយាា ងណានៅលើប�រស្សកុ្នុ�ងសាថ នៈភាពុ

អនៈ�វត្ថតចំាបជ់ាក្នុ�់ក្នុណ់ាម្ពយួ?

ម្រាបធានបទីទីី ៦



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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ម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារជាស្ត្រីស្សតីមុ្គាក្នុន់ៅទើបដែត្ថបានៈចំ�លរមួ្ពជាម្ពយួប្រកុ្នុម្ពម្ពយួដែ�លភាគឺនៅប្រចំើនៈជា
ប�រស្ស នៅដ្ឋាយស្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ពនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថបានៈនៅធិើើការជាម្ពយួ�ុអស់្សរយៈនៅពុលជា
យ�រ  ម្ពក្នុនៅ�ើយ នៅ�ើយបានៈបនៅងើើត្ថនៈ�វអារម្ពមណ៍ុះម្ពតិ្ថតភាពុ តាម្ពរយៈការនៈិយាយនៅរឿង
ក្នុំដែបូង និៈងនៅលងនៅស្សើចំនៅ�វញិនៅ�ម្ពក្នុ។ ម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារជាស្ត្រីស្សតីម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លា
ម្គានៈស្សម្គាព ធិក្នុុ�ងការប្របកានៈឥ់រយិាប�ធិម្គាមត  នៅដ្ឋាយសារដែត្ថបទដ្ឋាា នៈនៅយនៈឌ័រ័
នៅ�ក្នុុ�ងវបបធិម្ពរ៌បស់្សនាង នាងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះម្ពនិៈប្រស្សណុះ� ក្នុចិំត្ថតជាម្ពយួនៈឹង
ការដែចំក្នុ រដំែលក្នុនៅរឿងក្នុំដែបូងនៅទ នៅប្រ�ះវាម្ពនិៈដែម្ពនៈជាអើដីែ�លស្ត្រីស្សតីគួឺរនៅធិើើនៅ�ក្នុុ�ងវបបធិម្ព៌
របស់្សនាង។

មេតើកា�មេធីវើសងគ�ភាវូបនីយក់�មមេយនឌ្័�អាចំ�នឥទីធិព�មេ�ើ
កា�មេ�ឿជាក់់មេ�ើខ្លួួ�នឯង យ៉ាោ្ង�ូចំមេ�តចំ? (១)

 

នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពដែចំក្នុរដំែលក្នុឧទា�រណ៍ុះ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអំពីុផ្សាលបាះ�ល់ដែ�លនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងនៅលើពុួក្នុនៅគឺ
ផ្ទាា ល់។ 

ការយល់�ឹងអំពីុសាថ នៈភាពុស្សងគម្ពក្នុជ៏ំួយម្ពនៈ�ស្សសឱ្យយយល់ពុីម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហាររបស់្សពុួក្នុនៅគឺដែ�រ នៅ�ើយនៈិងអើី
ដែ�លពុួក្នុនៅគឺអាចំក្នុំពុ�ងជួំបប្របទះ។ ��នៅចំុះវាអាចំផ្សាតល់នៈ�វអារម្ពមណ៍ុះនៃនៈការយល់ចំិត្ថតជាម្ពយួពុួក្នុនៅគឺ។ 
តាម្ពរយៈការយល់�ឹងកានៈដ់ែត្ថនៅប្រចំើនៈ ម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុ់ៗ អាចំ�បំ្រទម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារកានៈដ់ែត្ថប្របនៅស្សើរនៅ�ើម្ពបជីំំនៈះ
ឧបស្សគឺគ និៈង�នៈនៅ�ស្សនៅប្រម្ពចំ ប្របក្នុបនៅដ្ឋាយប្របសិ្សទធិភាពុ។ 

សិ្សកុាកាម្ពបានៈពុិភាក្នុាពុីការភិយ័ខូាចំ នៈិងភាពុអាម្គាា ស់្សនៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុាម្ព�នៈ នៅ�ើយការនៅធិើើស្សងគម្ព
ភាវ�បនីៈយក្នុម្ពមនៅយនៈឌ័រ័អាចំផ្សាារភាា បន់ៅ�នៈឹងការភិយ័ខូាចំ នៈិងភាពុអាម្គាា ស់្ស។ ��នៅចំុះ បញ្ញាា នៅនៈះជំះឥទធិពុល
�ល់ស្សម្ពត្ថថភាពុក្នុុ�ងការបង្ហាា ញពុីការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯងពិុត្ថ នៅប្របើសូាយខាងនៅប្រកាម្ពនៅ�ើម្ពប�ីបំ្រទចំំណុះ� ចំនៅនៈះ

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

• នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពគឺិត្ថថ្លា នៅត្ថើម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារជាស្ត្រីស្សតីអាចំម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំដែ�រក្នុុ�ង     
សាថ នៈភាពុនៅនៈះ? (ខាម ស់្សនៅអៀនៈនៅដ្ឋាយម្ពនិៈអាចំប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ង�ុ ការភិយ័ខូាចំពីុការ
ប�ិនៅស្សធិប្របសិ្សនៈនៅបើនាងនៅធិើើ��នៅចុាំះ ។ល។)

• នៅត្ថើនាងប្របដែ�លជាម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះនៅជំឿជាក្នុដ់ែ�រ ឬនៅទក្នុុ�ងការបង្ហាា ញពុីអារម្ពមណ៍ុះរបស់្ស�ូួនៈ
នាង នៈិងប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងជាម្ពយួប្រក្នុុម្ព?
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កំ់ណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា��ួ

• នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពឱ្យយគិឺត្ថថ្លា នៅត្ថើម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារប�រស្សអាចំម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំដែ�រ
នៅ�ក្នុុ�ងសាថ នៈភាពុនៅនៈះ? (ខាម ស់្សនៅអៀនៈអំពីុការ�បប់ារម្ពភអារម្ពមណ៍ុះ ។ល។ ការភិយ័ខូាចំ
ប្របតិ្ថក្នុម្ពមរបស់្សម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារប្របសិ្សនៈនៅបើ�ត្ថដ់ែចំក្នុរដំែលក្នុនៈ�វអារម្ពមណ៍ុះរបស់្ស�ត្ថ)់ ។

• នៅត្ថើ�ត្ថប់្របដែ�លជាម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះនៅជំឿជាក្នុក់្នុុ�ងការបង្ហាា ញអារម្ពមណ៍ុះពុី�ូួនៈ�ត្ថ ់ នៈិង
ប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងជាម្ពយួប្រកុ្នុម្ពដែ�រ ឬនៅទ?

• នៅត្ថើ «យ�ទធសាស្ត្រីស្សតអាវនៅប្រកាះ» អើីដែ�ល�ត្ថអ់ាចំនៅប្របើបានៈ? ឧទា�រណ៍ុះ �ត្ថអ់ាចំនៅគឺចំនៅវះពីុ
ការង្ហារ នៅធិើើការរះិគឺនៈព់ុីម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារជាលក្នុុណុះៈនៃផ្សាាក្នុុ�ង ឬនៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់ម្គាត្ថ។់ល។

• នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពផ្សាតល់នៅយាបល់អំពីុវធិិីកាត្ថប់នៈថយផ្សាលបាះ�ល់នៃនៈសាថ នៈភាពុស្សងគម្ព ដែ�ល
ម្គានៈម្ពក្នុនៅលើការបង្ហាា ញនៅចំញពុីអារម្ពមណ៍ុះរបស់្សនៅយើង (ឧទា�រណ៍ុះ អបរ់បំ្រក្នុុម្ពអំពីុភាពុ

�មីៗនៅនៈះ ម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារជាប�រស្សមុ្គាក្នុប់ានៈចំ�លរមួ្ពក្នុុ�ងការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថបទឧប្រកិ្នុ�ា
ជំួញ��រម្ពយួ ដែ�លជំនៈរងនៅប្រ�ះស្សូ�ត្ថត្ថរងមុ់្គាក្នុប់្រត្ថូវបានៈនៅគឺនៅធិើើទារ�ណុះក្នុម្ពមយាា ង
នៃប្រពុនៃផ្សាស នៈិងមុ្គាក្នុប់្រត្ថូវបានៈនៅគឺស្សមូ្គាប។់ ក្នុុ�ងរយៈនៅពុលបា�នាម នៈដែ�បនាា បព់ុី
ការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថ �ត្ថច់ាំបន់ៅផ្សាតើម្ពម្គានៈស្ស�បិនៈតអាប្រក្នុក្នុ ់ នៈិងស្សញ្ញា ឹងគិឺត្ថអំពីុសាថ នៈភាពុ
នៅនាះ។ �ត្ថក់្នុច៏ាំបន់ៅផ្សាតើម្ពម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះ�បប់ារម្ពភយាា ងខូាងំអំពីុការនៅ�នៅធិើើការ នៅ�ើយ
ពុិបាក្នុក្នុុ�ងការនៅផ្ទាត ត្ថអារម្ពមណ៍ុះនៅលើការង្ហា ដែ�ល�ត្ថទ់ទួលបនៈា�ក្នុ។ �ត្ថច់ំងទ់ទួល
បានៈការ�បំ្រទ បា�ដែនៈត�ត្ថម់្ពក្នុពីុវបបធិម្ពម៌្ពយួ ដែ�លម្ពនិៈឱ្យយប�រស្សដែចំក្នុរដំែលក្នុនៈ�វ
អារម្ពមណ៍ុះរបស់្ស�ូួនៈ។

មេតើកា�មេធីវើសងគ�ភាវូបនីយក់�មមេយនឌ្័�អាចំ�នឥទីធិព�មេ�ើ
កា�មេ�ឿជាក់់មេ�ើខ្លួួ�នឯង យ៉ាោ្ង�ូចំមេ�តចំ? (២)

• នៅត្ថើ «យ�ទធសាស្ត្រីស្សតអាវនៅប្រកាះ» អើីដែ�លនាងអាចំនៅប្របើបានៈ? ឧទា�រណ៍ុះ នាងអាចំនៅជំៀស្សវាងពុី
សាថ នៈភាពុជាប្រកុ្នុម្ព ម្ពនិៈនិៈយាយស្សតីនៅ�នៅពុលប្របជំ�ំ រះិគឺនៈម់្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហាររបស់្ស�ូួនៈជាលក្នុុណុះៈ
នៃផ្សាាក្នុុ�ង ឬនៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់ម្គាត្ថ ់។ល។

• នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពផ្សាតល់នៅយាបល់នៈ�វអើីដែ�លម្ពិត្ថតរមួ្ពការង្ហាររបស់្សនាងអាចំនៅធិើើបានៈនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើឱ្យយ    
នាងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះចំ�លរមួ្ពកានៈដ់ែត្ថនៅប្រចំើនៈ ឧទា�រណ៍ុះ៖ នៈិយាយជាម្ពយួនាងអំពីុអើីដែ�ល
ជាទីចំំណាបអ់ារម្ពមណ៍ុះរបស់្សនាង ជំំរ�ញឱ្យយនាងចំ�លរមួ្ពដែចំក្នុរដំែលក្នុភាពុក្នុំបូ�ក្នុក្នុំដែបូង
តាម្ពរនៅបៀបស្សម្ពរម្ពយ ស្សរនៅស្សើការង្ហាររបស់្សនាង នៈិងនៅធិើើឱ្យយនាងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លាជាដែផ្សាុក្នុ�៏
ម្គានៈត្ថនៃម្ពូម្ពយួរបស់្សប្រក្នុុម្ព។ល។
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តានៈត្ថឹង នៈិងស្ស���ម្គាលភាពុ នៅបើក្នុឱ្យយម្គានៈការស្សនៈានានៅដ្ឋាយនៅបើក្នុចំំ�អំពីុស្ស��ភាពុផ្សាូ�វចំិត្ថត) ។
• សួ្សរសិ្សកុាកាម្ពថ្លានៅត្ថើទិ�ាភាពុនៃនៈសាថ នៈភាពុស្សងគម្ព ដែ�លម្ពនិៈជំំរ�ញឱ្យយប�រស្សបនៅញ្ញេញអារម្ពមណ៍ុះ

ម្គានៈអើី�ូះដែ�ល នៅ�ើញម្គានៈនៅ�ក្នុុ�ងវបបធិម្ព ៌និៈងក្នុដែនៈូងនៅធិើើការវជិាា ជំីវៈរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។

បញ្ញេបន់ៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះនៅដ្ឋាយពុនៈយល់ថ្លា ម្ពនៈ�ស្សសដែត្ថងទទួលរងផ្សាលបាះ�ល់ជានៈិចំេពីុស្សងគម្ពភាវ�បនីៈយក្នុម្ពម
នៅយនៈឌ័រ័នៅ�ក្នុុ�ងជីំវតិ្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ វាបានៈចាំក្នុឬ់ស្សគឺល់យាា ងនៅប្រ�នៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ព។ ទាក្នុទ់ងនឹៈងការ
ក្នុសាងការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯងពិុត្ថប្របាក្នុ� នៅគឺអាចំយល់�ឹងកានៈដ់ែត្ថចំាស់្សពុីរនៅបៀបដែ�លស្សងគម្ព
ភាវ�បនីៈយក្នុម្ពមនៅយនៈឌ័រ័ម្គានៈឥទធិពុលម្ពក្នុនៅលើពុួក្នុនៅគឺមុ្គាក្នុ់ៗ ។ បនាា បម់្ពក្នុ ពុួក្នុនៅគឺអាចំចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពគិឺត្ថអំពីុរនៅបៀប
ដែ�លវាជំះឥទធិពុលម្ពក្នុនៅលើម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារ នៈិងម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប ់ ដែ�លអាចំពុាយាម្ព�បំ្រទ�ល់ម្ពតិ្ថតរមួ្ពការ
ង្ហាររបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅ�ើម្ពបកីាត្ថប់នៈថយឧបស្សគឺគខាងស្សងគម្ពភាវ�បនីៈយក្នុម្ពម ។

Photo: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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ទីិ�ឋភាពទីូមេ�អំពីមេ�ោ្ងសិក់្សា

សក់�មភាព គោ�បំណ្តុះង ព្�វ្លា

១. បទបង្ហាា ញស្សតីពុីអានៈ� ភាពុ
របស់្ស Pygmalion

នៅ�ើម្ពបដីែណុះនាពំុីគឺំនិៈត្ថនៃនៈអានៈ�ភាពុរបស់្ស Pygma-
lion។

៣០ នាទី

២. ការង្ហារជាប្រក្នុុម្ពស្សតីពុីអានៈ�ភាពុ
របស់្ស Pygmalion

នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់ពុីអានៈ�ភាពុរបស់្ស Pygmalion 
នៅ�ក្នុុ�ងបរបិទប្រកុ្នុម្ពអុក្នុជំំនាញអនៈ�វត្ថតចំាប ់។

៦០ នាទី

សៀ�ោៅង�ិកាទីីពី�

�សៀប់ៀប់ណែដ្ឋលជី�សៀនឿ�ប់�់ខួ�នប់សៀងើ�តិសៀ��ង 

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបឱី្យយសិ្សកុាកាម្ពដែស្សើងយល់ពុីរនៅបៀបដែ�លប្រទឹស្សតី Pygmalion ជំះឥទធិពុលនៅលើប្របពុន័ៈធ
ជំនំៅនៈឿ

វតុ�បំណ្តុះងថ្ងៃនកា�មេ�ៀនសូម្រាត៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនឹៈងអាចំ ...

• នៅប្របើនៅ�លគឺំនៈិត្ថនៃនៈផ្សាលបាះ�ល់តាម្ពប្រទឹស្សតី Pygmalion នៅ�ើម្ពបពីុិពុណ៌ុះនាអំពុីរនៅបៀបដែ�ល
ម្ពនៈ�ស្សសទទួលរងឥទធិពុលនៅដ្ឋាយសារទំនាក្នុទ់ំនៈងរវាងរនៅបៀបដែ�លអុក្នុ�នៃទនៅម្ពើលម្ពក្នុពួុក្នុនៅគឺ 
នៈិងរនៅបៀបដែ�លពុួក្នុនៅគឺនៅម្ពើលនៅ�ើញ�ូួនៈឯង។

�យ�មេព�៖ ៩០ នាទី

ស�ា្�� ស្ចំក់តីណ្នាំអំពីកា�ត្ៀ�ស�ា្��

ស្សក្នុម្ពមភាពុ ២.២.១៖ ក្នុរណីុះសិ្សក្នុា 
Pygmalion

ម្ពយួចំាបស់្សប្រម្គាបប់្រក្នុុម្ពនីៈម្ពយួៗ
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សក់�មភាពទីី�ួយ ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញស្សតីពុីអានៈ�ភាពុរបស់្ស Pygmalion

មេ��បំណ្តុះង ៖ នៅ�ើម្ពបដីែណុះនានំៅ�លគឺំនៈិត្ថនៃនៈអានៈ�ភាពុរបស់្ស Pygmalion។

�យ�មេព� ៖ ៣០ នាទី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនាំសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

១.១ កា��ួ�ះបញ្ហាំ្ំង (១៥ នាទី)

១. បង្ហាា ញសូាយ�ល់សិ្សកុាកាម្ព នៅ�ើយទ�ក្នុនៅពុលពីុរបីនាទីនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង។

គឺិត្ថអំពីុនៈរណាមុ្គាក្នុន់ៅ�ក្នុុ�ងជីំវតិ្ថរបស់្សអុក្នុដែ�លបានៈនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត នៈិង�បំ្រទអុក្នុ
ឱ្យយ�នៈស្សនៅប្រម្ពចំនៈ�វបំណុះងប្របាថុ្លា នៈិងស្សនៅប្រម្ពចំកិ្នុចំេការរបស់្សអុក្នុ (អាចំជា
ប្រគូឺបនៅប្រងៀនៈ អុក្នុប្រគឺបប់្រគឺង ស្សម្គាជំិក្នុប្រគឺួសារ ឬម្ពតិ្ថតភិក្នុតិ) ។

• នៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺបានៈនៅធិើើអើី/នៈិយាយអើីដែ�លនៅធិើើឱ្យយអុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះទទួល
បានៈការ�បំ្រទ និៈងនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត?

• នៅត្ថើវានៅធិើើឱ្យយអុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ? នៅ�ើយនៅត្ថើវានៅធិើើឱ្យយ
អុក្នុម្គានៈឥរយិាប�យាា ង��ចំនៅម្ពតចំ/នៅត្ថើអុក្នុចាំត្ថវ់ធិានៈការអើី�ូះ?

�ួ�ះបញ្ហាំ្ំង

២. បនាា បព់ុី ពុីរ បីនាទី ស្ស�ម្ពប្របម្ព�លផ្សាត� ំប្រក្នុុម្ពក្នុជំួបជំ�ំ�ុនៅ�ើងវញិ នៅ�ើយនៅស្សុើឱ្យយអុក្នុស្សម័ប្រគឺចិំត្ថត
ដែចំក្នុរដំែលក្នុនៈ�វបទពិុនៅសាធិនៈរ៍បស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ នៅប្របើប្រក្នុដ្ឋាស្សផ្ទាា ងំធិំនៅ�ខាងម្ព��បនៈាប ់ នៅ�ើម្ពប ី
ក្នុត្ថប់្រតា�ក្នុយវជិំាម្គានៈ នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតដែ�លពុួក្នុនៅគឺនៅប្របើក្នុុ�ងការពុិពុណ៌ុះនា នៈិងស្សក្នុម្ពមភាពុរបស់្ស
ពុួក្នុនៅគឺ។ នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈម្ពតិ្ថនៅយាបល់ ស្ស�ម្ពសួ្សរប្រកុ្នុម្ពថ្លា នៅត្ថើ�ក្នុយនៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សផ្ទាា ងំធិំ
ទាងំនៅនាះ ពុិត្ថជាទាក្នុទ់ងសាក្នុស្សម្ពនឹៈងឧទា�រណ៍ុះដែ�លបានៈនៅលើក្នុនៅ�ើង ដែ�រឬនៅទ? នៅស្សុើឱ្យយ
នៅលើក្នុនៃ� ប្របសិ្សនៈនៅបើនៅគឺ�បំ្រទ។
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១.២ បទីបងាា្ញ (១៥ នាទី)

មេសចំក់តីដែណ្តុះនំាសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

នៅប្របើសូាយនៅ�ើម្ពបដីែណុះនានំៅម្គាា ងសិ្សក្នុា។

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

Pygmalion គឺឺជាត្ថួអងគម្ពយួនៅ�ក្នុុ�ងនៅទវក្នុថ្លាប្រកិ្នុក្នុ។ «ឥទធិពុលPygmalion» ប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើង
នៅដ្ឋាយចំិត្ថតវទិ�ម្ពយួរ�បនៅ�ម ះ Robert Rosenthal ក្នុុ�ងទស្សវត្ថសឆុ្នាំ ំ ១៩៧០ ទាក្នុទ់ងនឹៈងការសិ្សក្នុាម្ពយួ
ដែ�ល�ត្ថប់ានៈនៅធិើើ។ ចំំណុះ� ចំខាងនៅប្រកាម្ពស្សនៅងបុពីុការសិ្សក្នុា៖

១.  សិ្សស្សសសា�ប្រត្ថូវបានៈដ្ឋាក្នុឱ់្យយនៅធិើើនៅត្ថស្សត នៅ�ើយពុិនៈា�នៅត្ថស្សតនៅនៈះបានៈផ្សាតល់នៅដ្ឋាយប្រក្នុុម្ព
អុក្នុប្រសាវប្រជាវ។

២.  លទធផ្សាលពិុត្ថប្រតូ្ថវបានៈរក្នុាជាការស្សម្គាៃ ត្ថន់ៅដ្ឋាយម្ពនិៈឱ្យយក្នុ�ម្គារ នៈិងប្រគឺូបានៈ�ឹង។ ផ្សាា�យនៅ�វញិ 
នៅ�ក្នុប្រគឺូ-អុក្នុប្រគូឺទទួលបានៈលទធផ្សាលដែ�លម្ពនិៈពិុត្ថ។ ឧទា�រណ៍ុះ នៅ�ក្នុប្រគឺូ-អុក្នុប្រគឺូប្រត្ថូវ
បានៈប្របាបថ់្លាក្នុ�ម្គារមុ្គាក្នុទ់ទួលបានៈពិុនៈា��ពស់្សណាស់្ស បា�ដែនៈតតាម្ពពិុត្ថពិុនៈា�របស់្សក្នុ�ម្គារនៅនាះគឺឺ
ទាប។ នៅ�ក្នុប្រគូឺ-អុក្នុប្រគឺូក្នុប៏្រតូ្ថវបានៈប្របាបថ់្លាក្នុ�ម្គារមុ្គាក្នុន់ៅទៀត្ថម្គានៈពិុនៈា�ទាប បា�ដែនៈតតាម្ពពិុត្ថក្នុ�ម្គារ
នៅនាះបានៈនៅធិើើនៅត្ថស្សតយាា ងលអ។

៣.  នៅ�ដែ�បនៈតបនាា ប ់ ប្រកុ្នុម្ពអុក្នុប្រសាវប្រជាវបានៈតាម្ពដ្ឋានៈអនៈតរក្នុម្ពមរវាងប្រគឺូ នៈិងក្នុ�ម្គារនៅ�ក្នុុ�ងថុ្លាក្នុ ់
នៈិងនៅធិើើក្នុត្ថប់្រតា។

៤.  ពីុរបីដែ�នៅប្រកាយម្ពក្នុ ប្រកុ្នុម្ពអុក្នុប្រសាវប្រជាវបានៈនៅធិើើនៅត្ថស្សតក្នុ�ម្គារម្ពតងនៅទៀត្ថ នៅ�ើយពុួក្នុនៅគឺបានៈនៅប្របៀប
នៅធិៀបលទធផ្សាលនៅត្ថស្សត�ំប�ង (នៅលើក្នុទីម្ពយួ) ជាម្ពយួលទធផ្សាលនៅត្ថស្សតនៅលើក្នុទីពុីរ។

Pygmalion 

Theory  

Given tests  
(that were then hidden 

away by the psychologists) 

Teacher given test results 
(that were not correct) 

Teacher was observed 
teaching over 6 months 

(more challenging questions 
and air time to kids thought 

to be “cleverer” 

Given another test  

The original (true) results 
were compared to the new 

results  

Findings  
• It didn’t matter whether a child had done well or not 

in the original test.  

• A child who did well in the original might have failed 

the new test and vice versa 

• What did matter was what the teacher believed the 

child had done in the original test  

 

Robert Rosenthal and his 
team  

Reflect 

រ ា�បឺត្ថ និៈងប្រក្នុុម្ពការង្ហារ
របស់្ស�ត្ថ់

នៅត្ថស្សតដែ�លម្គានៈលក្នុុណុះៈ
ដែបបចិំត្ថតសាស្ត្រីស្សត

នៅ�ក្នុប្រគូឺបង្ហាា ញ
លទធផ្សាលដែក្នុូងកូាយ

លទធផ្សាលពុិត្ថប្របាក្នុ� នឹៈងបង្ហាា ញ
នៅ�ើយនៅធិៀបនៈឹងលទធផ្សាល�មីសាក្នុលបងនៅត្ថស្សតម្ពតងនៅទៀត្ថ

�ទីធផ្ត��ក់មេ�ើញ

• វាម្ពនិៈសំ្សខានៈន់ៅទដែ�លនៅក្នុមងនៅធិើើបានៈលទធផ្សាលលអ ឬម្ពនិៈលអ
នៅ�នៅលើនៅត្ថស្សត�ំប�ង។

• នៅក្នុមងដែ�លនៅធិើើបានៈលអនៅ�នៅលើនៅត្ថស្សត�ំប�ង ប្របដែ�លជា
អាចំនឹៈងធូាក្នុស់្សប្រម្គាបន់ៅត្ថស្សត�ម ី ឬផ្សាា�យ�ុស្សប្រម្គាបសិ់្សស្សស
នៅផ្សាសង។

• អើដីែ�លសំ្សខានៈគឺ់ឺ ជំំនៅនៈឿរបស់្សប្រគឺូ ដែ�លម្គានៈនៅ�នៅលើសិ្សស្សស
នៅ�នៅលើនៅត្ថស្សត�ំប�ង។

នៅ�ក្នុប្រគូឺនឹៈងស្សនៅងើត្ថនៅលើការបនៅប្រងៀនៈ
រយៈនៅពុល៦ដែ� នៅ�នៅលើការដែប្របប្របួល

នៃនៈភាពុនៃវឆូ្នាំត្ថរបស់្សសិ្សស្សស



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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៥.  អើីដែ�លគឺួរឱ្យយចាំបអ់ារម្ពមណ៍ុះគឺឺថ្លា ប្រក្នុុម្ពអុក្នុប្រសាវប្រជាវបានៈរក្នុនៅ�ើញថ្លាស្ស�ចំនាក្នុរ ដែ�លម្គានៈ
ឥទធិពុលបំផ្សា�ត្ថអំពីុរនៅបៀបដែ�លក្នុ�ម្គារមុ្គាក្នុ់ៗ នៅធិើើបានៈលអនៅ�ក្នុុ�ងនៅត្ថស្សតនៅលើក្នុទីពុីរ ម្ពនិៈដែម្ពនៈជា
ពុិនៈា�របស់្សក្នុ�ម្គារនៅ�ក្នុុ�ងនៅត្ថស្សតនៅលើក្នុទីម្ពយួនៅទ។ ផ្សាា�យនៅ�វញិ វាគឺឺ��ចំនឹៈងអើដីែ�លនៅគឺបានៈប្របាប់
ប្រគឺូអំពីុក្នុ�ម្គារនៅនាះ។ ក្នុ�ម្គារអាចំម្គានៈពុិនៈា��ពស់្សក្នុុ�ងការនៅធិើើនៅត្ថស្សតនៅលើក្នុទី១ បា�ដែនៈតប្របសិ្សនៈនៅបើប្រគឺូប្រត្ថូវ
បានៈប្របាបថ់្លាក្នុ�ម្គារម្គានៈពុិនៈា�ទាប ពុិនៈា�របស់្សក្នុ�ម្គារនៅ�ក្នុុ�ងនៅត្ថស្សតនៅលើក្នុទី ២ អាចំនៅ��ដែ�ល 
(បង្ហាា ញថ្លាម្ពនិៈម្គានៈការរកី្នុចំនៅប្រម្ពើនៈ)  ឬធូាក្នុច់ំ�ះតាម្ពការជាក្នុដ់ែស្សតង។ ផ្សាា�យនៅ�វញិ ប្របសិ្សនៈនៅបើ
ក្នុ�ម្គារម្គានៈពុិនៈា�ទាបក្នុុ�ងការនៅធិើើនៅត្ថស្សតនៅលើក្នុទី ១ បា�ដែនៈតប្រគឺូប្រត្ថូវបានៈប្របាបថ់្លាពុិនៈា�របស់្សក្នុ�ម្គារ�ពស់្ស 
នៅនាះពុិនៈា�របស់្សក្នុ�ម្គារនៅ�ក្នុុ�ងនៅត្ថស្សតនៅលើក្នុទី ២ ជាទ�នៅ�នៅក្នុើនៈនៅ�ើង។

៦.  អើីដែ�លអុក្នុប្រសាវប្រជាវបានៈ�ក្នុប្រស្សងន់ៅចំញពុីក្នុរណីុះនៅនៈះ នៈិងការស្សនៅងើត្ថនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថគឺឺថ្លា
ប្របសិ្សនៈនៅបើប្រគឺូនៅជំឿជាក្នុថ់្លាក្នុ�ម្គារមុ្គាក្នុន់ៈឹងនៅធិើើបានៈលអ នៅនាះប្រគឺូនៈឹងសួ្សរសំ្សណួុះរក្នុ�ម្គារកានៈដ់ែត្ថ
ពុិបាក្នុ នៈិងផ្សាតល់ឱ្យកាស្សបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថនៅ�ើម្ពបរីកី្នុចំនៅប្រម្ពើនៈ នៈិងនៅរៀនៈបដែនៈថម្ពពីុនៅលើត្ថប្រម្ពុយនៅផ្សាសងៗ 
��ចំជាទំនាក្នុទ់ំនៈងនៅដ្ឋាយនៅប្របើប្រក្នុដែស្សដែភិុក្នុ និៈងភាសារាងកាយ។

៧.  រនៅបៀបដែ�លប្រគូឺប្របប្រពឹុត្ថតជំះឥទធិពុលនៅលើរនៅបៀបដែ�លក្នុ�ម្គារម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះចំនំៅ�ះ�ូួនៈឯង នៈិង
ជំះឥទធិពុលនៅលើការសិ្សក្នុារបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ នៅនៈះគឺឺជាឧទា�រណ៍ុះម្ពយួនៃនៈការរពំុឹងទ�ក្នុអំពីុ
�ូួនៈឯង។

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

បង្ហាា ញសូាយនៅនៈះ នៅ�ើយពុិភាក្នុាពុីវ�តនៃនៈបរបិទនៃនៈ ឥទធិពុល Pygmalion។ 

Pygmalion មេ�ខាងមេម្រា�ប�ិបទីថាា្ក់់មេ�ៀន 
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ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ� webinar 

ប្របសិ្សនៈនៅបើអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលម្ពនិៈយល់ពុីការង្ហាររបស់្សចំិត្ថតវទិ� Rosenthal  នៈិងឥទធិពុលនៃនៈ Pygmalion 
នៅនាះ�ត្ថអ់ាចំនៅយាងនៅ�ប្របភិពុនៅ�ក្នុុ�ងក្នុំណុះត្ថន់ៅជំើងទំពុរ័។   

នៅនៈះគឺឺអាចំនៅប្របើនៅ�លគឺំនៈិត្ថនៃនៈឥទធិពុលនៃនៈ Pygmalion នៅចំញពុីថុ្លាក្នុន់ៅរៀនៈ នៈិងនៅ�នៅប្របើក្នុុ�ងបរបិទទ�នៅ�បដែនៈថម្ព
នៅទៀត្ថ បា�ដែនៈតនៅដ្ឋាយនៅប្របើនៅ�ត្ថ�ផ្សាលដែត្ថម្ពយួ។

វត្ថថ�បំណុះងនៃនៈសូាយនៅនៈះគឺនឺៅ�ើម្ពបនីៅប្របើប្របាស់្ស ឥទធិពុលនៃនៈ Pygmalion នៈិងការពុាក្នុរណ៍ុះ ការបំនៅពុញត្ថប្រម្ពូវការ
នៅដ្ឋាយ�ូួនៈឯង (Self-fullfilling Prephecy) នៅ�ើម្ពបទីទួលបានៈការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯងពិុត្ថ។ វាបង្ហាា ញពុី
រនៅបៀបដែ�លអុក្នុ�នៃទនៅទៀត្ថជំះឥទធិពុលនៅលើជំំនៅនៈឿ�ូួនៈឯងរបស់្សនៅយើង តាម្ពរយៈអនៈតរក្នុម្ពមនៃនៈវ�ា��ចំ
ខាងនៅប្រកាម្ព៖

• ជំំនៅនៈឿរបស់្សអុក្នុ�នៃទពីុនៅយើង - ប្របដែ�លដែផ្សាអក្នុនៅលើឥរយិាប�របស់្សនៅយើង (អតី្ថត្ថកាល ឬ
បចំេ�បបនៈុ)  ឬគឺំនិៈត្ថ គឺិត្ថទ�ក្នុជាម្ព�នៈអំពីុនៅយើងដែ�លអាចំជំះឥទធិពុលនៅដ្ឋាយនៅយនៈឌ័រ័ ឬវបបធិម្ព៌
ស្សងគម្ពរបស់្សនៅយើង។ល។

• ឥរយិាប�របស់្សអុក្នុ�នៃទចំំនៅ�ះនៅយើង - ដែ�លទទួលឥទធិពុលពុីជំំនៅនៈឿរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ ម្ពក្នុនៅលើ
នៅយើង។

• ជំំនៅនៈឿរបស់្សនៅយើងអំពីុ�ូួនៈនៅយើង អាចំទទួលឥទធិពុលពុីឥរយិាប�របស់្សអុក្នុ�នៃទ ម្ពក្នុនៅលើ
នៅយើង។

• ស្សក្នុម្ពមភាពុរបស់្សនៅយើងប្រត្ថូវបានៈក្នុំណុះត្ថន់ៅដ្ឋាយរនៅបៀបដែ�លនៅយើងគិឺត្ថពីុ�ូួនៈនៅយើង។
• លទធផ្សាលរបស់្សនៅយើងគឺឺជាផ្សាលនៃនៈស្សក្នុម្ពមភាពុរបស់្សនៅយើង។

អនៈតរក្នុម្ពមនៅនៈះអាចំជាបទពិុនៅសាធិនៈវ៍ជិំាម្គានៈ នៅ�នៅពុលម្គានៈ ម្ពនៈ�ស្សសនៅ�ជំ�ំវញិ នៅជំឿជាក្នុន់ៅលើស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្ស
ពុួក្នុនៅគឺ នៈិងនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតពុួក្នុនៅគឺ បា�ដែនៈតវាអាចំម្គានៈផ្សាលបាះ�ល់អវជិំាម្គានៈ ប្របសិ្សនៈនៅបើ ម្ពនៈ�ស្សសនៅ�ជំ�ំវញិ�ូួនៈ
ពុួក្នុនៅគឺ ម្ពនិៈនៅជំឿនៅលើស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។

ម្ពនៈ�ស្សសប្រតូ្ថវដែត្ថទទួលសាគ ល់ពុីត្ថួនាទីរបស់្ស�ូួនៈនៅ�ក្នុុ�ងវ�តនៅនៈះ។ អុក្នុណាមុ្គាក្នុអ់ាចំស្សថិត្ថនៅ�ក្នុុ�ងសាថ នៈភាពុ
ណាម្ពយួដែ�លម្គានៈជំំនៅនៈឿតិ្ថចំត្ថួចំនៅលើ�ូួនៈឯង នៅដ្ឋាយ�ើះទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតនៅលើស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្ស�ូួនៈ។ នៅនៈះនឹៈង
ជំះឥទធិពុល�ល់ស្សក្នុម្ពមភាពុរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៈិងរនៅបៀបដែ�លម្ពនៈ�ស្សសនៅម្ពើលម្ពក្នុពុួក្នុនៅគឺ នៈិងបនៅញ្ញេញឥរយិាប� 
នៅលើពុួក្នុនៅគឺ។

អនៈតរក្នុម្ពម�ស៏្សម�គឺសាម ញនៅនៈះអាចំដែប្របកូាយនៅ�ជាវ�តនៃនៈនៅយាបល់ឥត្ថឈបឈ់រ ដែ�លកានៈដ់ែត្ថនៅធិើើឱ្យយ
ម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុក់ានៈដ់ែត្ថម្គានៈជំំនៅនៈឿយាា ងខូាងំថ្លា�ូួនៈម្ពនិៈម្គានៈស្សម្ពត្ថថភាពុ ឬម្ពនិៈលអចំំនៅ�ះនៅរឿងម្ពយួចំំនៈួនៈ។ 
�ត្ថន់ៈឹងប្របកានៈឥ់រយិាប�នៅ�តាម្ពនៅនាះតាម្ពរយៈជំំនៅនៈឿរបស់្សអុក្នុ�នៃទ និៈងស្សក្នុម្ពមភាពុរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។

ស្សក្នុម្ពមភាពុម្ពយួនៅលើក្នុម្ព�នៈ អំពីុការចាំក្នុនៅចំញពុីត្ថំបនៈស់្ស��ប្រសួ្សល រមួ្ពម្គានៈឧទា�រណ៍ុះរបស់្សម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារ



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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មុ្គាក្នុដ់ែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅស្សុើឱ្យយនៅធិើើបទបង្ហាា ញ នៈិងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះភិយ័ខូាចំក្នុុ�ងការនៅធិើើ��នៅចុាំះ។ ចំ�រប្រស្សនៃម្ពថ្លា 
ជំំនៈួស្សឱ្យយការរ�ញប្រចាំនៈ�ូួនៈពួុក្នុនៅគឺនៅចំញពីុត្ថំបនៈស់្ស��ប្រសួ្សល ពុួក្នុនៅគឺបានៈប្របាបអ់ុក្នុប្រគឺបប់្រគឺងរបស់្សពុួក្នុនៅគឺថ្លា
�ត្ថម់្ពនិៈចំ�លចំិត្ថតការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ នៈិង�ត្ថម់្ពនិៈម្គានៈឆ្លនៈាៈនៅធិើើវានៅទ។ នៅនៈះអាចំនាឱំ្យយអុក្នុប្រគឺបប់្រគឺងនៅជំឿជាក្នុ់
ថ្លាម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារនៅនាះម្ពនិៈពុ�ដែក្នុក្នុុ�ងការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ នៅ�ើយនៅនៈះអាចំជំះឥទធិពុល�ល់ឥរយិាប�របស់្ស
អុក្នុប្រគឺបប់្រគឺង។ ប្របដែ�លជាអុក្នុប្រគឺបប់្រគឺងនឹៈងម្ពនិៈនៅស្សុើស្ស�ំម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារមុ្គាក្នុន់ៅនាះឱ្យយនៅធិើើបទបង្ហាា ញនៅទៀត្ថ
នៅនាះនៅទ។

ប្របសិ្សនៈនៅបើអុក្នុប្រគឺបប់្រគឺងម្ពនិៈដែ�លបានៈអនៅញ្ញា ើញម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារមុ្គាក្នុន់ៅនាះឱ្យយនៅធិើើបទបង្ហាា ញនៅទនៅនាះ វាអាចំនៅធិើើ
ឱ្យយម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារមុ្គាក្នុន់ៅនាះកានៈដ់ែត្ថម្ពនិៈប្រស្សណុះ� ក្នុចិំត្ថត��ចំម្ព�នៈអំពីុការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ។ ម្គានៈឱ្យកាស្សជានៅប្រចំើនៈ
ដែ�លម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារអាចំបាត្ថប់ងន់ៅ�ើម្ពបរីកី្នុចំនៅប្រម្ពើនៈនៅ�ម្ព�� នៈិងអភិវិឌ័ឍ ដែ�លជាផ្សាលវបិាក្នុផ្ទាា ល់នៃនៈការ
ប�ិនៅស្សធិឱ្យកាស្សនៅនៈះ។

ស្សក្នុម្ពមភាពុបនាា បនឹ់ៈងសិ្សក្នុាដែស្សើងយល់បដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថអំពីុចំំណុះ� ចំនៅនៈះ។ 

សក់�មភាពទីីពី�៖ ការង្ហារជាប្រក្នុុម្ពនៅលើ ឥទធិពុលនៃនៈ Pygmalion

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់ពុីអានៈ�ភាពុរបស់្ស Pygmalion នៅ�ក្នុុ�ងបរបិទប្រក្នុុម្ពអុក្នុជំំនាញអនៈ�វត្ថត
ចំាប។់

មេព�មេវលា៖ ៦០ នាទី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនាំសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

២.១ កា�ងា�ជាម្រាក់ុ�៖ (៣០ នាទី)

ដែបងដែចំក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាប្រកុ្នុម្ពដែ�លម្គានៈស្សម្គាជំិក្នុបនួៈនាក្នុ។់

ដែចំក្នុឱ្យយប្រកុ្នុម្ពនីៈម្ពយួៗនៈ�វក្នុញ្ញេបស់្សក្នុម្ពមភាពុ ២.២.១៖ ក្នុរណីុះសិ្សក្នុាអំពីុ Pygmalion ដែ�លរមួ្ពម្គានៈ៖

• ក្នុរណីុះសិ្សក្នុាអំពីុ Pygmalion នៅ�ក្នុដែនៈូងនៅធិើើការ
• សំ្សណួុះរពុិភាក្នុា

ប្របាបសិ់្សកុាកាម្ពទាងំអស់្សថ្លា ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈនៅពុល ៣០ នាទីនៅ�ើម្ពបអីានៈក្នុរណីុះសិ្សក្នុា នៈិងពិុភាក្នុាសំ្សណួុះរ
ជាម្ពយួប្រកុ្នុម្ពរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។
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២.២ កិ់ចំចពិភាក្់សាមេពញអងគ និងបទីបងាា្ញ (៣០ នាទីី)

• ប្របម្ព�លផ្សាត� ំប្រក្នុុម្ពម្ពក្នុជួំបជំ�ំ�ុនៅ�ើងវញិ នៈិងពិុភាក្នុាចំនៅម្ពូើយរបស់្សពុួក្នុនៅគឺចំំនៅ�ះសំ្សណួុះរ។

មេសណ្តា�ីយុូទី�ីួយ

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

ម្គានៈការរពំុឹងទ�ក្នុទាប នៅដ្ឋាយសារ�ម នៈនៈរណាមុ្គាក្នុន់ៅស្សុើស្ស�ំនៅយាបល់របស់្ស Linn ។ ��នៅចំុះ នៅនៈះអាចំនៅធិើើឱ្យយ
នាងកានៈដ់ែត្ថម្គានៈការភិយ័ខូាចំក្នុុ�ងការនិៈយាយស្សតីក្នុុ�ងអងគប្របជំ�ំ នៈិងបនៅងើើនៈនៈ�វជំំនៅនៈឿចំិត្ថតអវជិំាម្គានៈ។ នៅ�ើម្ពប ី
នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឱ្យយម្គានៈលទធផ្សាលវជិំាម្គានៈបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថ អុក្នុប្រគឺបប់្រគឺងអាចំរក្នុវធិិីនៅ�ើម្ពបនីៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត Linn ឱ្យយនៅធិើើ
អនៈតរក្នុម្ពមនៅ�ក្នុុ�ងកិ្នុចំេប្របជំ�ំនៅដ្ឋាយក្នុំណុះត្ថវ់ធិិីសាស្ត្រីស្សត ដែ�លនៈឹងម្ពនិៈនៅធិើើឱ្យយនាងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លា��ស្សពីុអុក្នុ�នៃទ 
នៅ�លគឺឺនៅស្សុើឱ្យយអុក្នុរាល់�ុនៅ�ក្នុុ�ងអងគប្របជំ�ំផ្សាតល់នៅយាបល់ ឬប្របដែ�លជាដែបងដែចំក្នុត្ថួនាទី��ស្សៗ�ុ�ល់
ស្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ពនៅ�ក្នុុ�ងការប្របជំ�ំនៈីម្ពយួៗ ឧ. អុក្នុក្នុត្ថប់្រតា ប្របធានៈអងគប្របជំ�ំ ។ល។ ការនៅធិើើដែបបនៅនៈះគឺួរដែត្ថជួំយ
ក្នុុ�ងការក្នុសាងទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតតាម្ពរនៅបៀបដែ�លម្គានៈរចំនាស្សម្ពពន័ៈធប្រតឹ្ថម្ពប្រត្ថូវ និៈងស្ស�វត្ថថិភាពុ។

Linn គឺឺជាម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបជ់ាស្ត្រីស្សតី�មីមុ្គាក្នុន់ៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពដែ�ល
នាងជាស្ត្រីស្សតីមុ្គាក្នុក់្នុុ�ងចំនំៅណាម្ពស្ត្រីស្សតីពុីរនាក្នុ។់ Linn ម្ពនិៈនិៈយាយ
នៅប្រចំើនៈនៅទនៅ�ក្នុុ�ងការប្របជំ�ំប្រក្នុុម្ពប្របចាំសំ្សបាត �៍ នៅ�ើយអុក្នុ ប្រគឺប់
ប្រគឺង របស់្សនាងអាចំនៈិយាយថ្លា នៅនៈះម្ពក្នុពីុនាង�ើះទំនៈ�ក្នុចិំត្ថត។ 
នៅដ្ឋាយសារដែត្ថ�ត្ថ់ម្ពិនៈចំង់នៅធិើើឱ្យយនាងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះម្ពិនៈ
ប្រស្សណុះ� ក្នុចិំត្ថត �ត្ថម់្ពនិៈនៅស្សុើស្ស�ំនៅយាបល់របស់្សនាងក្នុុ� ងអំ��ង
នៅពុលប្របជំ�ំនៅទ។



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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មេសណ្តា�ីយុូទីីពី� 

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

អុក្នុប្រគឺបប់្រគឺងបង្ហាា ញការរពឹំុងទ�ក្នុ�ពស់្ស។ អុក្នុប្រគឺបប់្រគឺងគឺឺជាត្ថួអងគ «Pygmalion វជិំាម្គានៈ» នៅ�ទីនៅនៈះនៅដ្ឋាយ
នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត Phon ឱ្យយនៅចំះអភិវិឌ័ឍ នៈិងរកី្នុចំនៅប្រម្ពើនៈ។ អុក្នុប្រគឺបប់្រគឺងក្នុប៏្រត្ថូវធានាថ្លា Phon ម្គានៈការ
បណុះត� ះបណាត ល នៈិង�បំ្រទនៅ�ើម្ពបទីទួលបានៈនៅជាគឺជំយ័ក្នុុ�ងឱ្យកាស្សនៅនៈះដែ�លនៈឹងជំួយបនៅងើើនៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថត។

នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពដែចំក្នុរដំែលក្នុនៈ�វគឺំនិៈត្ថអំពីុការអនៈ�វត្ថតអានៈ�ភាពុរបស់្ស Pygmalion នៅ�ក្នុដែនៈូងនៅធិើើការ។
ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះជំួយពុប្រងឹងការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថពីុនៅម្គាា ងសិ្សក្នុាម្ព�នៈៗ អំពីុការយល់�ឹងអំពីុជំំនៅនៈឿ នៈិងរនៅបៀបដែ�ល
ជំំនៅនៈឿប្រតូ្ថវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើង នៅ�ើយសំ្សខានៈប់ំផ្សា�ត្ថនៅនាះ នៅត្ថើការនៅជំឿជាក្នុម់្គានៈឥទធិពុលយាា ង��ចំនៅម្ពតចំម្ពក្នុនៅលើ
ជំនៅប្រម្ពើស្ស ដែ�លនៅយើងនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សអំពុីរនៅបៀបដែ�លនៅយើងនៅម្ពើលម្ពក្នុ�ូួនៈឯង?

ជាជាងអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឱ្យយ ការយល់នៅ�ើញ នៈិងស្សក្នុម្ពមភាពុពីុអុក្នុ�នៃទម្គានៈឥទធិពុលម្ពក្នុនៅលើរនៅបៀប ដែ�ល
ម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុគ់ឺិត្ថចំនំៅ�ះ�ូួនៈឯង នៈិងការប្របប្រពុឹត្ថតរបស់្ស�ូួនៈ អុក្នុគឺួរដែត្ថពុាយាម្ពដែស្សើងយល់អំពីុក្នុតាត ជំំរ�ញពុី
ខាងនៅប្រ� នៈិងនៅធិើើស្សក្នុម្ពមប�នៅរស្សក្នុម្ពមនៅ�ើម្ពបដីែប្របកូាយវានៅ�ជាវជិំាម្គានៈ។ នៅយើងប្របដែ�លជា�ម នៈថ្លាម្ពពុលក្នុុ�ង
ការផូ្ទាស់្សបត�រអើីដែ�លម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុន់ៅទៀត្ថគិឺត្ថចំំនៅ�ះ�ូួនៈនៅយើងនៅទ បា�ដែនៈតនៅយើងអាចំផូ្ទាស់្សបត�រពុីរនៅបៀបដែ�លនៅយើង
គឺិត្ថអំពីុ�ូួនៈនៅយើងបានៈដែ�លវានឹៈងជំះឥទធិពុល�ល់ឥរយិាប�របស់្សនៅយើង និៈងទស្សសនៈៈរបស់្សអុក្នុ�នៃទ។

Phon គឺឺជាម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបជ់ាស្ត្រីស្សតីមុ្គាក្នុ ់ ដែ�លបានៈបំនៅពុញ
ត្ថួនាទី របស់្សនាងអស់្សរយៈ នៅពុលជាងពុី រ ឆុ្នាំំម្ពក្នុ នៅ�ើយ។ 
នៅពុល�ូះ Phon �ើះទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតនៅលើស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្ស�ូួនៈ 
នៅទាះបីជាអុក្នុប្រគឺបប់្រគឺងគិឺត្ថថ្លា នាងនៅធិើើបានៈលអក្នុន៏ៅដ្ឋាយ។ ប្រក្នុុម្ព
នៅនៈះកំ្នុពុ�ងដែត្ថ�ើះប�គឺគលិក្នុនៅ�នៅពុលនៅនៈះ នៅ�ើយអុក្នុប្រគឺបប់្រគឺងរបស់្ស 
Phon នៅស្សុើឱ្យយនាង�ឹក្នុនាសំ្សក្នុម្ពមភាពុក្នុសាងទំនាក្នុទ់ំនៈង
ស្ស�គឺម្ពនៈ។៍ Phon ម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះភិយ័ខូាចំ ដែត្ថអុក្នុប្រគឺបប់្រគឺង
របស់្សនាងបានៈនៈិយាយថ្លា នាងនៈឹងម្ពនិៈអីនៅនាះនៅទ។
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ចំំណុះ� ចំគឺនៈូឹះម្ពយួនៅទៀត្ថគឺឺការយល់�ឹងអំពីុអានៈ�ភាពុរបស់្ស Pygmalion អាចំជំួយម្ពនៈ�ស្សសឱ្យយដែស្សើងយល់ 
អំពីុរនៅបៀបដែ�លការប្របប្រពុឹត្ថតិរបស់្សពុួក្នុនៅគឺចំនំៅ�ះអុក្នុ�នៃទ នៈឹងបាះ�ល់�ល់ពុួក្នុនៅគឺ។ ម្ពនៈ�ស្សសគឺួរដែត្ថម្គានៈ
វត្ថថ�បំណុះងនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហាររបស់្សពុួក្នុនៅគឺឱ្យយយក្នុឈះុឧបស្សគឺគ នៈិងរកី្នុចំនៅប្រម្ពើនៈ។ ការដែស្សើងយល់អំ
ពុីប្រទឹស្សតីនៅនៈះជំួយម្ពនៈ�ស្សសឱ្យយយល់ពុីត្ថួនាទីដែ�លពុួក្នុនៅគឺម្គានៈនៅ�ក្នុុ�ងនៅរឿងនៅនៈះ។

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់

83

សៀ�ោៅង�ិកាទីីប់ី

កតិ់��គៅល់កាៅ�គ្គិតិឥតិម្រាប់សៀ�ៅជីន៍�ប់�់ខួ�ន 
និងអ្ននកដ្ឋនៃទី

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបឱី្យយសិ្សកុាកាម្ពទទួលសាគ ល់ដែ�នៈក្នុំណុះត្ថន់ៃនៈជំំនៅនៈឿនៅលើ�ូួនៈឯង នៅត្ថើវាជំះឥទធិពុលអើី�ូះ
ម្ពក្នុនៅលើនៅយើងមុ្គាក្នុ់ៗ  និៈងក្នុុ�ងប្រកុ្នុម្ពរបស់្សនៅយើង

វតុ�បំណ្តុះងថ្ងៃនកា�មេ�ៀនសូម្រាត៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងអាចំ...

• ទទួលសាគ ល់ពុីភាពុរនៅវ ើរវាយ នៈិងផ្សាលបាះ�ល់របស់្សវា
• ដែស្សើងយល់ពុីគឺំនិៈត្ថ «ចាំក្នុន់ៅសារ - បិទនៅសារ»
• នៅរៀបរាបព់ុីវធិិីដែ�លជំំនៅនៈឿប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើង និៈងម្គានៈភាពុម្ព�ត្ថម្គានំៅ�ក្នុុ�ងចិំត្ថត

�យ�មេព�៖ ៩០ នាទី

ស�ា្�� ស្ចំក់តីណ្នាំអំពីកា�ត្ៀ�ស�ា្��

បទបង្ហាា ញ

២.៣.១ ការនៅធិើើលំ�ត្ថស់្សើ័យ
ឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង - ភាពុរនៅវ ើរវាយ

ប្រពុីនៈម្ពយួស្សនៈូឹក្នុស្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុ់ៗ

២.៣.២ កិ្នុចំេការអំណុះះអំណាងអំពីុ
ភាពុរនៅវ ើរវាយ

ប្រពុីនៈម្ពយួស្សនៈូឹក្នុស្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុ់ៗ

២.៣.៣ លំ�ត្ថព់ុិភិពុ�មី ក្នុ  និៈង� ប្រពុីនៈ ម្ពយួឈ�ត្ថស្សប្រម្គាបប់្រក្នុុម្ពនីៈម្ពយួៗ
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ទិី�ឋភាពទីូមេ�អំពីមេ�ោ្ងសិក់្សា

សក់�មភាព គោ�បំណ្តុះង ព្�វ្លា

១. ភាពុរនៅវ ើរវាយ នៅ�ើម្ពបកី្នុំណុះត្ថព់ុីភាពុរនៅវ ើរវាយចំំនៈួនៈ ១៤ ប្របនៅភិទធិំៗ
ដែ�លអាចំនៅក្នុើត្ថម្គានៈចំំនៅ�ះនៅយើងទាងំអស់្ស នៈិង
ពុិភាក្នុាពីុផ្សាលបាះ�ល់អវជិំាម្គានៈរបស់្សវាម្ពក្នុនៅលើ�ូួនៈ
នៅយើង និៈងអុក្នុ�នៃទ។

៤0 នាទី

២. វធិិីសាស្ត្រីស្សតចាំក្នុន់ៅសារ - បិទ
នៅសារ

នៅ�ើម្ពបបីញ្ញាា ក្នុប់ដែនៈថម្ពថ្លាម្ពនៈ�ស្សសប្រគឺបរ់�បង្ហាយនៈឹង
ម្គានៈគឺំនិៈត្ថ��ចំ�ុ។

៥០ នាទី

សក់�មភាពទីី�ួយ៖ ភាពុរនៅវ ើរវាយ

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបកី្នុំណុះត្ថព់ុីភាពុរនៅវ ើរវាយ ១៤ ប្របនៅភិទធិំៗដែ�លអាចំនៅក្នុើត្ថម្គានៈចំំនៅ�ះនៅយើងទាងំអស់្ស 
នៈិងពិុភាក្នុាអំពីុផ្សាលបាះ�ល់អវជិំាម្គានៈរបស់្សវាម្ពក្នុនៅលើ�ូួនៈនៅយើង និៈងអុក្នុ�នៃទ។

មេព�មេវលា៖ ៤៥ នាទី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនំាសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

១.១ កា�មេធីវើសវ័យ�ួ�ះបញំ្ំ្ហាង (១៥ នាទី)

១.  នៅប្របើសូាយនៅ�ើម្ពបដីែណុះនាអំនៈតរក្នុម្ពមរវាងគឺំនិៈត្ថ អារម្ពមណ៍ុះ នៈិងឥរយិាប�។



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
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២.  ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះដែស្សើងយល់ពុីនៅ�លគឺំនៈិត្ថផ្សាូ�វចំិត្ថតម្ពយួនៅ�ថ្លាភាពុរនៅវ ើរវាយ។ វាគឺឺជាលំនានំៃនៈ
ការគឺិត្ថ��ស្សៗ�ុដែ�លប្របពុន័ៈធប្របសាទរបស់្សម្ពនៈ�ស្សសបានៈជំួបប្របទះ បា�ដែនៈតវាគឺឺជាវធិិី��ស្សឆ្លគងនៃនៈ
ការនៅម្ពើល�ូួនៈឯង នៈិងអុក្នុ�នៃទ ដែ�លម្គានៈភាពុលនៅម្ពអៀង ដែបបអវជិំាម្គានៈ។ ភាពុរនៅវ ើរវាយគឺឺជា
នៅរឿងធិម្ពមតាម្ពយួ នៅ�ើយម្ពនៈ�ស្សសអាចំជំួបប្របទះវាជានៅរៀងរាល់នៃ�ៃ បា�ដែនៈតវាក្នុន៏ៅក្នុើត្ថម្គានៈជាទ�នៅ� 
នៅ�នៅពុលម្គានៈនៈរណាមុ្គាក្នុ ់ម្គានៈស្សភាពុតានៈតឹ្ថង។

៣.  ដែចំក្នុលំ�ត្ថ ់ ២.៣.១-ស្សើ័យឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង៖ ភាពុរនៅវ ើរវាយ នៅ�ើយនៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពអានៈនៅស្សក្នុតី
ពុនៈយល់អំពីុភាពុរនៅវ ើរវាយនៅផ្សាសងៗ នៈិងគឺ�ស្សរងើងន់ៅលើអំណុះះអំណាងដែ�លប្រតឹ្ថម្ពប្រត្ថូវ។ ពុនៈយល់ថ្លា
ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងម្ពនិៈប្រត្ថូវបានៈនៅស្សុើឱ្យយដែចំក្នុរដំែលក្នុចំនៅម្ពូើយរបស់្សពុួក្នុនៅគឺជាម្ពយួប្រក្នុុម្ពធិំនៅទ។ វត្ថថ�បំណុះង
នៃនៈកិ្នុចំេការនៅនៈះគឺឺនៅ�ើម្ពបឆី្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុប្របនៅភិទ��ស្ស�ុនៃនៈភាពុរនៅវ ើរវាយ នៅ�ើយចំំណាយនៅពុល
នៅ�ើម្ពបពីុិនៈិត្ថយនៅម្ពើលបញ្ញាា នៅនៈះ។ ស្ស�ម្ពពុនៈយល់ថ្លាម្គានៈការយល់�ឹង��ស្ស�ុចំំនៈួនៈ ១៥ ប្របនៅភិទ
ដែ�លនៅគឺនៅម្ពើលនៅ�ើញថ្លាជានៅរឿងធិម្ពមតាបំផ្សា�ត្ថ។ នៅទាះយាា ងណា ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ នៅផ្ទាត ត្ថសំ្សខានៈ់
នៅ�នៅលើ ៧ ប្របនៅភិទជា�ំប�ង។ នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពប្រសាវប្រជាវអំពុីភាពុរនៅវ ើរវាយនៅផ្សាសងៗ 
តាម្ពនៅពុលនៅវ�របស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ ផ្សាតល់ឱ្យយសិ្សកុាកាម្ព ១០ នាទី នៅ�ើម្ពបបីញ្ញេបក់ារស្សើ័យ
ឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង។ ស្ស�ម្ពធានាចំំនៅ�ះពុួក្នុនៅគឺថ្លាពុួក្នុនៅគឺម្ពនិៈគឺួរម្គានៈការភាា ក្នុន់ៅផ្សាអើលនៅនាះនៅទ នៅទាះបី
ពុួក្នុនៅគឺ�ឹងថ្លាពុួក្នុនៅគឺម្គានៈភាពុរនៅវ ើរវាយ ដែ�លម្គានៈនៅ�ក្នុុ�ងប្របនៅភិទដែ�លបានៈនៅរៀបរាប់
ក្នុន៏ៅដ្ឋាយ។ វាជានៅរឿងធិម្ពមតានៅទ ដែ�លជំួបប្របទះបញ្ញាា ទាងំអស់្សនៅ�នៅពុល��ស្ស�ុនៅផ្សាសងៗ�ុ។ 
កាលដែ�លនៅយើងបានៈ�ឹងពីុវា នៅនាះនៅយើងនឹៈងម្ពនិៈស្ស�វភាា ក្នុន់ៅផ្សាអើលនៅនាះនៅទ។ 

អនត�ក់�មថ្ងៃនអាក់ប្បីក់ិ�ិយ៉ាយ�់�ឹង

Cognitive Behavioural Interaction  

Thoughts  

Feelings/ 
Emotions  

Physical 
Sensation  

Behaviour 
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៤.  ម្ពនិៈប្រតូ្ថវនៅស្សុើស្ស�ំម្ពតិ្ថនៅយាបល់ផ្ទាា ល់�ូួនៈនៅលើបញ្ញាា នៅនៈះ នៅប្រ�ះវាជាបញ្ញាា រនៅស្សើបខូាងំណាស់្ស 
នៅទាះបីសិ្សកុាកាម្ព   ផ្សាតល់នៅយាបល់ក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ក្នុអ៏ុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឱ្យយម្គានៈការ
ពុិភាក្នុាវញិ។ នៅដ្ឋាយសួ្សរសិ្សកុាកាម្ពថ្លា នៅត្ថើវាម្គានៈប្របនៅយាជំនៈអ៍ើី�ូះ ដែ�លប្រត្ថូវដែស្សើងយល់ពុី
ភាពុរនៅវ ើរវាយ?

៥.  វត្ថថ�បំណុះង គឺឺនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពយល់�ឹងកានៈដ់ែត្ថចំាស់្សពុីភាពុរនៅវ ើរវាយរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅ�ើម្ពប ី
ឱ្យយពុួក្នុនៅគឺអាចំ�ឹងអំពីុលំនានំៃនៈការគឺិត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺកានៈដ់ែត្ថនៅប្រចំើនៈ នៅ�ើម្ពបពីុួក្នុនៅគឺអាចំប្រគឺបប់្រគឺង
បានៈកានៈដ់ែត្ថនៅប្រចំើនៈ។ វាក្នុអ៏ាចំជំួយពុួក្នុនៅគឺឱ្យយយល់�ឹងអំពីុអុក្នុ�នៃទ នៈិងអាចំនៅធិើើយ�ទធសាស្ត្រីស្សត
ដែបបវជិំាម្គានៈកានៈដ់ែត្ថនៅប្រចំើនៈ ជាជាងការប្រ�នៈដ់ែត្ថម្គានៈប្របតិ្ថក្នុម្ពម។ ឧទា�រណ៍ុះ ម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារ
មុ្គាក្នុន់ៅម្ពើលនៅ��ក្នុ�់�ចំជាដែត្ថងដែត្ថបំនៃភិូនៅរឿង ដែ�លអាចំនៅធិើើឲ្យយម្គានៈនៅរឿងម្ពនិៈលអ បា�ដែនៈតការ
ទទួលសាគ ល់នៈ�វលំនា ំ នៃនៈការគឺិត្ថដែ�លម្ពនិៈឥត្ថបានៈការទាងំនៅនៈះ អាចំនៅធិើើឱ្យយម្គានៈភាពុ
ង្ហាយប្រស្សួលក្នុុ�ងការដែស្សើងរក្នុម្ព�លនៅ�ត្ថ�របស់្សវា។ ឧទា�រណ៍ុះ ម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារអាចំនៈឹង
តានៈតឹ្ថង ឬម្គានៈការស្សងសយ័ចំំនៅ�ះ�ូួនៈឯង ។ល។ នៅ�ើយការទទួលសាគ ល់បញ្ញាា នៅនៈះ គឺឺ
គឺួរដែត្ថនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតស្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ពរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ   ឱ្យយ�បំ្រទពុួក្នុនៅគឺ។ ស្សក្នុម្ពមភាពុបនាា បគឺ់ឺនៅផ្ទាត ត្ថ
ជាសំ្សខានៈន់ៅ�នៅលើការទទួលសាគ ល់ភាពុរនៅវ ើរវាយដែ�លនៅក្នុើត្ថម្គានៈនៅលើអុក្នុ�នៃទ។ 

១.២ ឧទាំ��ណ៍្តុះអំពីភាព�មេវី�វាយ (៣០ នាទី)

១.  ដែបងដែចំក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាគឺ� ឬប្រកុ្នុម្ពត្ថ�ចំៗ នៅ�ើយដែចំក្នុឱ្យយពុួក្នុនៅគឺនៈ�វប្រក្នុដ្ឋាស្សក្នុិចំេការ ២.៣.២៖ 
ក្នុិចំេការស្សតីពុីភាពុរនៅវ ើរវាយ។

២.  ពុនៈយល់ថ្លាពុួក្នុនៅគឺគួឺរដែត្ថ៖

ក្នុ. ស្ស�ម្ពអានៈឧទា�រណ៍ុះនៅ�ក្នុុ�ងជួំរឈរខាងនៅឆ្លើង នៅ�ើយស្សនៅប្រម្ពចំថ្លានៅត្ថើនៅនាះគឺឺជា
ភាពុរនៅវ ើរវាយប្របនៅភិទណា។ ពុួក្នុនៅគឺគឺួរស្សរនៅស្សរនៅ�ម ះនៃនៈភាពុរនៅវ ើរវាយនៅ�ជាបន់ៈឹង 
«ប្របនៅភិទ៖» ។

�. បនៅងើើត្ថឧទា�រណ៍ុះម្ពួយនៅទៀត្ថអំពុីភាពុរនៅវ ើរវាយប្របនៅភិទនៅនៈះនៅ�កុ្នុ� ងការអនៈ� វត្ថត
ជាក្នុដ់ែស្សតង។

៣.  បនាា បព់ុីបានៈ ១៥ នាទី នៅស្សុើស្ស�ំនៅយាបល់ពុីសិ្សកុាកាម្ព នៈិងបង្ហាា ញឧទា�រណ៍ុះ។ តារាង
ខាងនៅប្រកាម្ពផ្សាតល់ចំនៅម្ពូើយចំំនៅ�ះប្របនៅភិទនៃនៈភាពុរនៅវ ើរវាយ។ 



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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នៅ�ដែក្នុរបស់្ស Lee បានៈចំ�លនៅធិើើការនៅដ្ឋាយម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះម្ពនិៈលអនៅ�ប្រពុឹក្នុនៅនៈះ។ �ត្ថម់្ពនិៈបានៈនៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈង 
Lee នៅទនៅ�នៅពុលនាងសួ្សរ�ត្ថថ់្លានៅត្ថើ�ត្ថម់្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ងណា។ Lee គឺិត្ថថ្លានាងបានៈនៅធិើើអើីម្ពយួដែ�ល
នៅធិើើឱ្យយ�ត្ថអ់ាក្នុអ់នៈច់ំិត្ថត។

ម្រាបមេភិទី៖ គ្គំនិតផ្ទាា្�់ខ្លួួ�ន

Bo បានៈបាត្ថប់ងទ់ំនៈ�ក្នុចិំត្ថតនៅលើស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្ស�ត្ថក់្នុុ�ងការប្រគឺបប់្រគឺងក្នុដែនៈងូនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ�បទនៅលមើស្ស។ 
ភិស្សត�តាង�សំ៏្សខានៈប់ានៈបាត្ថព់ុីក្នុដែនៈូងនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ�ចំ�ងនៅប្រកាយ ដែ�ល�ត្ថប់្រគឺបប់្រគឺង។ រាល់នៅពុលដែ�ល�ត្ថប់្រត្ថូវ
ប្រគឺបប់្រគឺង ក្នុដែនៈូងនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ� នៅពុលដែ�ល�ត្ថក់្នុំពុ�ងនៅ�ក្នុដែនៈូងនៅធិើើការ �ត្ថម់្គានៈភាពុតានៈត្ថឹងចិំត្ថតយាា ងខូាងំ
នៅ�នៅពុល�ត្ថន់ៅជំឿជាក្នុថ់្លានៅរឿងនៅនៈះនៈឹងនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងម្ពតងនៅទៀត្ថ។

ម្រាបមេភិទី៖ គ្គំនិតទីូមេ�និយ�

Lin នៅទើបដែត្ថបានៈនៅធិើើស្សម្គាភ ស្សនៈក៍ារង្ហារ។ នាងបានៈនៅឆ្លូើយប្រគឺបសំ់្សណួុះរយាា ងប្រតឹ្ថម្ពប្រត្ថូវ បា�ដែនៈតនៅ�តាម្ពផ្សាូ�វនៅចំញពុី
បនៈាបស់្សម្គាភ ស្សនៈ ៍ នាងបានៈនៅធិើើ�ំនៅណុះើ រ នៈិងទ�រស្សពុានៅ�អុក្នុស្សម្គាភ ស្សនៈន៍ៅដ្ឋាយនៅ�ម ះ��ស្ស។ អើីដែ�លនាងអាចំ
គឺិត្ថបានៈគឺឺថ្លានៅត្ថើនាងប្របាក្នុ�ជាលៃីនៅលៃើ នាងពុិត្ថជាខាម ស់្សនៅអៀនៈ នៈិង�ក្នុចិំត្ថតយាា ងខូាងំចំំនៅ�ះទនៅងើើរបស់្សនាង។

ម្រាបមេភិទី៖ កា�មេម្រាចាំះព័ត៌�ន

Jon នៅទើបដែត្ថកូាយជាដែផ្សាុក្នុម្ពយួក្នុុ�ងការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថ�ក៏្នុនៅប្រក្នុើក្នុម្ពយួ ដែ�លក្នុុ�ងនៅនាះនៅក្នុមងទំនៅនៈើង�ន៏ៅប្រ�ះថុ្លាក្នុម់្ពយួ
ប្រកុ្នុម្ពប្រត្ថូវបានៈផ្សាតនាា នៅទាស្សដ្ឋាក្នុព់ុនៈធនា�រ។ Jon នៅជំឿជាក្នុថ់្លាប្រក្នុុម្ពនៅក្នុមងទំនៅនៈើងនឹៈងស្សងសឹ្សក្នុ។ រាល់នៅពុលភិរយិា
របស់្ស Jon ម្ពក្នុពីុនៅធិើើការយឺត្ថនៅដ្ឋាយពុ�ំនៅ�ើញប្រត្ថ�បម់្ពក្នុផ្សាាះវញិ �ត្ថខូ់ាចំថ្លានាងប្រតូ្ថវបានៈនៅគឺចាំបព់ុប្រងត្ថ។់

ម្រាបមេភិទី៖ បំថ្ងៃភិួមេ�ឿង

Nok �ឹងនឹៈងម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហាររបស់្សនាង។ នាងនៅ�នៅធិើើការបដែនៈថម្ពនៅម្គាា ងយបន់ៅប្រ�នៅរៀងរាល់យប។់ នាងនៅធិើើឱ្យយ 
Nok យល់ថ្លា�ូួនៈ��ចំជាម្ពនៈ�ស្សសម្ពនិៈលអ នៈិងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លា��ស្ស នៅប្រ�ះនាងម្ពនិៈអាចំនៅ�នៅធិើើការយបន់ៅប្រ�នៅទ 
នៅប្រ�ះនាងម្គានៈប្រគួឺសារដែ�លប្រត្ថូវនៅម្ពើលដែ�នៅ�ផ្សាាះ។

ម្រាបមេភិទី៖ សតីបមេនាា្ស

Jo បានៈប្របលងការ�រសារណារបស់្ស�ូួនៈនៅ�នៃ�ៃនៅនៈះ។ នាងទទួលបានៈ ៧០% ។ នាងម្ពនិៈបានៈពិុនៈា�ត្ថិចំ
នៅដ្ឋាយសារនាងម្គានៈក្នុំ��ស្ស ៣ ។ Jo ពុិត្ថជាម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះ�ក្នុចិំត្ថតខូាងំណាស់្ស។ នាងបានៈ�ិត្ថ�ំនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ
បា�ដែនៈតនាងនៅ�ដែត្ថការ�រសារណារបស់្ស�ូួនៈ «ម្ពនិៈបានៈលអ» ។

ម្រាបមេភិទី៖ កា�គ្គិតផ្តេ�យ

Gary ម្ពក្នុនៅធិើើការយឺត្ថនៅ�នៃ�ៃនៅនៈះ។ �ត្ថជ់ាម្ពនៈ�ស្សសយឺត្ថយាា វ។

ម្រាបមេភិទី៖ កា�ក់ំណ្តុះត់ជាសក់�
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សក់�មភាពទីីពី�៖ គឺំនិៈត្ថនៃនៈការបិទនៅសារ - បិទនៅសារ

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបបីញ្ញាា ក្នុប់ដែនៈថម្ពថ្លាម្ពនៈ�ស្សសប្រគឺបរ់�បង្ហាយនៈឹងម្គានៈគឺំនិៈត្ថ��ចំ�ុ។

មេព�មេវលា៖ ៤៥ នាទី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនំាសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

ក្នុិចំេការនៅនៈះបង្ហាា ញថ្លានៅ�នៅពុលម្ពនៈ�ស្សស បិទនៅសារ ជំំនៅនៈឿអំពីុអុក្នុនៅផ្សាសង ឬ�ូួនៈឯង នៅនាះពុួក្នុនៅគឺអាចំ បិទនៅសារ 
ទស្សសនៈៈនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ។ ក្នុរណីុះនៅនៈះអាចំប្រកិ្នុត្ថពីុស្សកាត នៈ�ពុលរបស់្សម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុ ់ នៈិងការយល់�ឹងរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ
អំពីុស្សកាត នៈ�ពុលរបស់្សអុក្នុ�នៃទ។

២.១ កិ់ចំចកា�អំពីពិភិព�មី (៤៥ នាទី)

១.  ដែចំក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាប្រកុ្នុម្ពដែ�លម្គានៈស្សម្គាជំិក្នុ ៤-៦ នាក្នុ។់

២.  ពុនៈយល់ថ្លាពុួក្នុនៅគឺប្រតូ្ថវប្រស្សនៃម្ពថ្លា ពួុក្នុនៅគឺប្រតូ្ថវបានៈប្របគឺល់ភារក្នុិចំេឱ្យយបនៅងើើត្ថពិុភិពុ�មីម្ពយួ ស្សប្រម្គាប់
ម្ពនៈ�ស្សសជាត្ថិ។

៣.  ប្របវត្ថតិរ �បរបស់្សម្ពនៈ�ស្សស ១០ នាក្នុប់្រតូ្ថវបានៈផ្សាតល់ជំ�នៈនៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សក្នុិចំេការ ក្នុ៖ ក្នុញ្ញេប់
ស្សក្នុម្ពមភាពុ ២.៣.៣ នៅ�នៅលើពុិភិពុ�ម ី នៅ�ើយពុួក្នុនៅគឺអាចំនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សម្ពនៈ�ស្សសដែត្ថ ៥ នាក្នុ់
បា�នៅណាណ ះ នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើបនៅងើើត្ថភិពុ�មី។

៤.  ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈនៅពុលប្រតឹ្ថម្ពដែត្ថ ១៥ នាទីបា�នៅណាណ ះនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើការនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្ស នៅ�ើយពុួក្នុនៅគឺប្រត្ថូវដែត្ថ
បង្ហាា ញ ពីុម្ព�លនៅ�ត្ថ�ថ្លានៅ�ត្ថ�អើី។

៥.  អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរផ្សាតល់ជំ�នៈប្រក្នុុម្ពនីៈម្ពយួៗនៈ�វប្រក្នុដ្ឋាស្សក្នុិចំេការ ក្នុ ម្ពយួចំាបព់ុីក្នុញ្ញេប់
ស្សក្នុម្ពមភាពុ  ២.១.៣ នៅ�នៅលើពុិភិពុ�ម។ី នៅ�នៅពុលដែ�លដែចំក្នុប្រក្នុដ្ឋាស្សក្នុិចំេការ អុក្នុស្សប្រម្ពប
ស្សប្រម្ពួលគឺួរជំំរ�ញឱ្យយម្គានៈការសួ្សរសំ្សណួុះរ បា�ដែនៈតម្ពនិៈប្រត្ថូវជំំរ�ញនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតខូាងំនៅពុក្នុនៅទ។

៦.  ឯក្នុសារប្រក្នុដ្ឋាស្សកិ្នុចំេការ ក្នុ ម្គានៈពុត័្ថម៌្គានៈត្ថិចំត្ថួចំណាស់្សអំពីុម្ពនៈ�ស្សស ១០ នាក្នុ។់ 
ឧទា�រណ៍ុះ ត្ថួអងគម្ពយួប្រត្ថូវបានៈពិុពុណ៌ុះនាថ្លាជា «ប�រស្សវយ័ ២១ ឆុ្នាំដំែ�លជាអុក្នុនៅប្របើប្របាស់្ស
នៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈខូាងំ »។

៧.  ប្របសិ្សនៈនៅបើប្រកុ្នុម្ពសួ្សរសំ្សណួុះរណាម្ពយួបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថក្នុុ�ងនៅពុលបំនៅពុញកិ្នុចំេការ នៅនាះអុក្នុស្សប្រម្ពប
ស្សប្រម្ពួលគឺួរដែចំក្នុឲ្យយពុត័្ថម៌្គានៈពុីប្រក្នុដ្ឋាស្សក្នុិចំេការ � ចំំណុះ� ចំ ៣.១.៣ បា�ដែនៈតសិ្សកុាកាម្ពជាធិម្ពមតា
ម្ពនិៈស្ស�វសួ្សរសំ្សណួុះរនៅទក្នុុ�ង�ំណាក្នុក់ាលនៅនៈះ។

៨.  បនាា បព់ុី ១៥ នាទី ប្របម្ព�លផ្សាត� ំប្រក្នុុម្ពនៅ�ើងវញិ នៅ�ើយនៅស្សុើឱ្យយពុួក្នុនៅគឺដែចំក្នុរដំែលក្នុជំនៅប្រម្ពើស្សរបស់្ស
ពុួក្នុនៅគឺ និៈងនៅស្សុើឱ្យយពុួក្នុនៅគឺពុនៈយល់ពុីជំនៅប្រម្ពើស្សរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។

៩.  នៅ�នៅពុលប្រកុ្នុម្ពដែចំក្នុរដំែលក្នុជំនៅប្រម្ពើស្សរបស់្សពុួក្នុនៅគឺរចួំ ចំ�ររក្នុាទ�ក្នុតារាងពិុនៈា�នៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សផ្ទាា ងំ
ធិំនៅ�ខាងម្ព��បនៈាប។់



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
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១០. អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលម្ពនិៈគឺួរស្សនៅប្រម្ពចំវនិៈិចំ័យ័នៅលើជំនៅប្រម្ពើស្សណាម្ពយួនៅ�ើយ បា�ដែនៈតគឺួរនៅធិើើការ
សាក្នុសួ្សរនៅដ្ឋាយសួ្សរថ្លានៅ�ត្ថ�អើីបានៈជានៅធិើើការនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្ស��នៅចុាំះ។ ការពុនៈយល់ជាទ�នៅ�រមួ្ពម្គានៈ
ចំំណុះ� ចំ��ចំជា៖ «នៅយើងនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សនៅវជំាបណុះឌិ ត្ថ នៅប្រ�ះ�ត្ថអ់ាចំជំួយអុក្នុជំំងឺបានៈ« ឬ «នៅយើង
នៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សឪពុ�ក្នុម្គាត យនៅទាល នៅប្រ�ះ�ត្ថ…់» ។ វាគឺួរឱ្យយចាំបអ់ារម្ពមណ៍ុះណាស់្សក្នុុ�ងការនៅ�ើញ
ម្គានៈផ្សាុត្ថគ់ឺំនិៈត្ថនៅផ្សាសង នៈិងទស្សសនៈៈនៅយនៈឌ័រ័នៅលចំនៅ�ើង  ស្ស�ម្ពបដីែត្ថប្រក្នុុម្ពដែ�លធូាបប់្រត្ថូវបានៈនៅគឺ
�ឹងអំពីុនៅយនៈឌ័រ័ក្នុន៏ៅដ្ឋាយ។

១១. បនាា បពី់ុប្រក្នុុម្ពបានៈដែចំក្នុរដំែលក្នុជំនៅប្រម្ពើស្សរបស់្សពុួក្នុនៅគឺរចួំ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរពុនៈយល់ថ្លានៅ�
នៅពុលចាំប ់នៅផ្សាតើម្ពកិ្នុចំេការ ពុួក្នុនៅគឺប្រត្ថូវបានៈជំំរ�ញឱ្យយសួ្សរសំ្សណួុះរ បា�ដែនៈតពុ�ំម្គានៈនៈរណាមុ្គាក្នុប់ានៈសួ្សរ
នៅទ។

១២. ឥ��វនៅនៈះ ដែចំក្នុឯក្នុសារ�ល់ប្រក្នុុម្ព នៈ�វប្រក្នុដ្ឋាស្សក្នុិចំេការ �៖ ២.១.២ ស្សក្នុម្ពមភាពុពិុភិពុ�មី នៅ�ើយ
ពុនៈយល់ថ្លាពុួក្នុនៅគឺប្របដែ�លចំងន់ៅម្ពើលពុត័្ថម៌្គានៈបដែនៈថម្ពអំពីុត្ថួអងគ។ ឯក្នុសារប្រក្នុដ្ឋាស្សកិ្នុចំេការ � 
ម្គានៈពុត័្ថម៌្គានៈ��ចំជា៖ អុក្នុនៅប្របើប្របាស់្សនៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈដែ�លពុឹងដែផ្សាអក្នុខូាងំ      គឺឺជាអុក្នុជំម្ពៃឺ
ទឹក្នុនៅនាម្ពដែផ្សាអម្ពដែ�លជាអុក្នុជំំនាញខាងតារាសាស្ត្រីស្សតដែ�លម្គានៈបទពិុនៅសាធិនៈ�៍ពស់្សផ្សាងដែ�រ។ 
វាពិុត្ថជាគឺួរឱ្យយចាំបអ់ារម្ពមណ៍ុះក្នុុ�ងការនៅ�ើញប្របត្ថិក្នុម្ពមរបស់្សសិ្សកុាកាម្ព។

១៣. ពុនៈយល់ថ្លាភារក្នុចិំេនៅនៈះប្រតូ្ថវបានៈនៅប្របើនៅ�ើម្ពបបីនៅងើើត្ថគំឺរ�នៅ�លគឺនំៈតិ្ថម្ពយួនៅ�ម ះថ្លា «បិទនៅសារ - បទិ
នៅសារ»។ នៅនៈះគឺឺជានៅពុលដែ�លម្ពនៈ�ស្សសប្របកានៈខ់ាា ប ់(បទិនៅសារ) នៅលើជំនំៅនៈឿអពំុអីើមី្ពយួ ឬនៈរណា
មុ្គាក្នុ ់នៅ�ើយនៅបាះបងន់ៅចាំលជំនៅប្រម្ពើស្សនៅផ្សាសងៗ (បទិនៅសារ) ។ ក្នុចិំេការនៅនៈះគឺជឺាគឺរំ� នៃនៈការគឺតិ្ថទ�ក្នុ
ជាម្ព�នៈរបស់្សនៅយើង ដែ�លដែត្ថងដែត្ថម្គានៈប្រគឺបន់ៅពុល។ ឧទា�រណ៍ុះ អកុ្នុនៅប្របើប្របាស់្សនៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈ 
អាចំជាបនៈា�ក្នុម្ពយួ ដែ�លម្ពនិៈម្គានៈនៅទពុនៅកាស្សលយនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ។ ការស្សនៈមត្ថស្សប្រម្គាប ់ នៅយនៈឌ័រ័ 
ដែ�លនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងនៅលើម្ព��ង្ហារ��ចំជា «នៅវជំាបណុះឌិ ត្ថ»  ឬតួ្ថនាទ�ី�ចំជា «ឪពុ�ក្នុ   ម្គាត យនៅទាល» ។ 
នៅដ្ឋាយសារដែត្ថការស្សនៈមត្ថទាងំនៅនៈះ បានៈជំះឥទធពិុលម្ពក្នុនៅលើ�ូួនៈនៅយើង តាម្ពរយៈសាថ នៈភាពុ
ស្សងគម្ព ��ចំដែ�លនៅយើងបានៈដែស្សើងយល់នៅ�កុ្នុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុម្ព�នៈៗ។ នៅទាះយាា ងណា ប្របសិ្សនៈនៅបើ
នៅយើង បទិនៅសារជំនំៅនៈឿ នៈងិបិទនៅសារលទធភាពុនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថតាម្ពវធិិនីៅនៈះ នៅនាះនៅយើងកំ្នុពុ�ងដែត្ថដ្ឋាក្នុ់
ដែ�នៈកំ្នុណុះត្ថន់ៅលើរនៅបៀបដែ�លនៅយើងនៅម្ពើលចំនំៅ�ះអុក្នុ�នៃទ។ នៅយើងអាចំបញ្ញឈបវ់ាម្ពនិៈឱ្យយ
នៅក្នុើត្ថនៅ�ើងបានៈ នៅ�ើយប្រស្សនៅ�ៀង�ុនៅនៈះដែ�រ ប្របសិ្សនៈនៅបើនៅយើងបិទនៅសារជំនំៅនៈឿអវជិំាម្គានៈអំពុ�ីូួនៈ
នៅយើង នៅនាះនៅយើងក្នុពំុ�ងដែត្ថប�និៅស្សធិឱ្យយ�ួូនៈឯងម្ពនិៈឱ្យយស្សនៅប្រម្ពចំបានៈនៈ�វស្សកាត នៈ�ពុលរបស់្សនៅយើង។ 

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

គ្គំនិតថ្ងៃនកា�ចាំក់់មេស្វា� - បិទីមេស្វា�

នៅ�នៅពុលដែ�លនៅយើង «ចាំក្នុន់ៅសារ» ជំនំៅនៈឿ គឺំនិៈត្ថ ឬឥរយិាប� នៅនាះវាពុិបាក្នុនៈឹងនៅម្ពើលពុត័្ថម៌្គានៈនៅផ្សាសងៗដែ�ល
អាចំនាមំ្ពក្នុនៈ�វការផូ្ទាស់្សបត�រ នៅដ្ឋាយសារដែត្ថនៅយើង «បិទនៅសារ» ពុត័្ថម៌្គានៈនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ។ នៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា
ពុីរបីក្នុនៈូងម្ពក្នុ សិ្សកុាកាម្ពបានៈដែស្សើងយល់ពុីលំនានំៃនៈការគឺិត្ថ នៈិងប្របពុន័ៈធជំំនៅនៈឿដែ�លដ្ឋាក្នុដ់ែ�នៈក្នុំណុះត្ថន់ៅលើ
ស្សកាត នៈ�ពុល និៈងបនៈា�ចំបង្ហាអ ក្នុ�់ល់ការនៅជំឿជាក្នុរ់បស់្ស�ូួនៈឯង ឧទា�រណ៍ុះ៖
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• ការដ្ឋាក្នុល់ក្នុុ�ណុះឌ នៅលើនៅយនៈឌ័រ័៖ រនៅបៀបដែ�លនៅយើងនៅម្ពើលនៅ�ើញ�ូួនៈឯង នៈិងអុក្នុ�នៃទ
តាម្ពរយៈក្នុញ្ញេក្នុន់ៅយនៈឌ័រ័។

• អានៈ�ភាពុរបស់្ស Pygmalion៖ នៅត្ថើ�ក្នុយស្សម្ពា ី នៈិងស្សក្នុម្ពមភាពុរបស់្សអុក្នុ�នៃទជំះឥទធិពុល
យាា ង��ចំនៅម្ពតចំនៅ�នៅលើជំំនៅនៈឿ នៈិងឥរយិាប�របស់្សនៅយើង នៈិងរនៅបៀបដែ�លឥទធិពុលនៃនៈជំំនៅនៈឿចំិត្ថត 
នៈិងឥរយិាប�របស់្សនៅយើងជំះឥទធិពុលនៅលើរនៅបៀបដែ�លអុក្នុ�នៃទនៅម្ពើលម្ពក្នុនៅយើង នៈិងម្គានៈ
ឥរយិាប�ចំំនៅ�ះនៅយើង។

• ភាពុរនៅវ ើរវាយ៖ រនៅបៀបនៃនៈការគិឺត្ថឥត្ថប្របនៅយាជំនៈ ៍ ជំះឥទធិពុលម្ពក្នុនៅលើរនៅបៀប ដែ�លនៅយើងនៅម្ពើល
ម្ពក្នុ�ូួនៈឯង ម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះ នៈិងការនៅរៀបឥរយិាប�របស់្ស�ូួនៈ។

ទស្សសនៈៈចាំក្នុន់ៅសារ នៈិងបិទនៅសារ �ំនៅណុះើ រការជាម្ពយួអើីៗទាងំអស់្សនៅនៈះទាក្នុទ់ងនឹៈងគឺំនិៈត្ថដែ�លថ្លា
ប្របសិ្សនៈនៅបើនៅយើងប្របកានៈខ់ាា បន់ៈ�វជំំនៅនៈឿ�ូួនៈឯង ��ចំជា «�ា� ំម្ពនិៈលអប្រគឺបប់្រ�នៈ»់ «�ា� ំ�ម នៈប្របនៅយាជំនៈ»៍ ជានៅ�ើម្ព 
នៅនាះនៅយើងអាចំបិទនៅសារស្សកាត នៈ�ពុលនៅ�ើម្ពបរីក្នុជំនៅប្រម្ពើស្សវជិំាម្គានៈកានៈដ់ែត្ថនៅប្រចំើនៈ។

២.២ បទីបងាា្ញ (៥ នាទី)

• �ឹងពីុជំំនៅនៈឿ�ូួនៈនៅយើង ដែ�លនៅយើងបានៈ ចាំក្នុន់ៅសារ
• ស្សម្គាគ ល់ថ្លានៅត្ថើវានៅធិើើឱ្យយនៅយើងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ នៅត្ថើវាក្នុសាង ឬ

បំផូ្ទាញការនៅជំឿជាក្នុរ់បស់្សនៅយើង?
• ពុាយាម្ពចាំក្នុន់ៅសារដែត្ថជំំនៅនៈឿណា ដែ�លបនៅងើើនៈការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង

បា�នៅណាណ ះ
• នៅធិើើការរះិរក្នុវធិិីនៅផ្សាសងៗនៅ�ើម្ពបផូី្ទាស់្សបត�រជំំនៅនៈឿណា ដែ�លជំះឥទធិពុល

អវជិំាម្គានៈ�ល់ការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង
• វាត្ថប្រមូ្ពវឲ្យយម្គានៈការអនៈ�វត្ថតជាក្នុដ់ែស្សតង។

ស្វាា្យ៖ ចាំក់់មេស្វា� - បិទីមេស្វា�

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

នៅប្របើសូាយនៅ�ើម្ពបសី្សរ�បនៅម្ពនៅរៀនៈ។ នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាបនាា បន់ៈឹងពិុភាក្នុានៅលើការបនៅងើើត្ថជំំនៅនៈឿវជិំាម្គានៈ។



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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ទីិ�ឋភាពទីូមេ�អំពីមេ�ោ្ងសិក់្សា

ស�ា្�� ស្ចំក់តីណ្នាំអំពីកា�ត្ៀ�ស�ា្��

២.៤.១ ក្នុប្រម្ពងសំ្សណួុះរទាក្នុទ់ងនឹៈង
អារម្ពមណ៍ុះប្រចំប�ក្នុប្រចំបល់ (ក្នុ និៈង �)

ប្រពុីនៈម្ពយួស្សនៈូឹក្នុស្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ពពុីរនាក្នុ់ៗ  នៅ�ើយកាត្ថផ់្ទាត ចំ់
ប្រត្ថងក់្នុដែនៈូងដែ�លបានៈចំងអ�លបង្ហាា ញ

សក់�មភាព គោ�បំណ្តុះង ព្�វ្លា

១. លំ�ត្ថន់ៅប្រត្ថៀម្ពដែបបម្ពតិ្ថតអបរ់ ំ
ម្ពតិ្ថតម្ព�នៈនៅពុល   បណុះត� ះបណាត ល
ស្សតីពុីការទទួលសាគ ល់ដែ�នៈ
ក្នុំណុះត្ថន់ៃនៈជំំនៅនៈឿនៅលើ�ូួនៈឯង

នៅ�ើម្ពបសី្សរ�បប្រទឹស្សតីចំិត្ថតសាស្ត្រីស្សតទាំងអស់្សនៅ�កុ្នុ�ងបរបិទ
នៃនៈការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង និៈងការការ�រ�ូួនៈ។

៩០ នាទី

សៀ�ោៅង�ិកាទីីប់ួន៖ 

ប់សៀងើ�តិកាៅ��ួៅ�់ប់ោ��

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបឱី្យយសិ្សកុាកាម្ពទទួលសាគ ល់ពុីដែ�នៈក្នុំណុះត្ថន់ៃនៈជំំនៅនៈឿ�ូួនៈឯង នៅត្ថើវាជំះឥទធិពុល
យាា ង��ចំនៅម្ពតចំម្ពក្នុនៅលើប�គឺគលមុ្គាក្នុ់ៗ  និៈងជាប្រក្នុុម្ព

វតុ�បំណ្តុះងថ្ងៃនកា�មេ�ៀនសូម្រាត៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងអាចំ...

• ក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់ពុីនៅ�លនៅ�ស្សប្រម្គាបក់ារផូ្ទាស់្សបត�រ
• ទទួលសាគ ល់ពុីអារម្ពមណ៍ុះប្រចំប�ក្នុប្រចំបល់

�យ�មេព�៖ ៩០ នាទី
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សក់�មភាពទីី�ួយ៖ លំ�ត្ថន់ៅប្រត្ថៀម្ពដែបបម្ពតិ្ថតអបរ់មំ្ពតិ្ថត ស្សតីពុីការទទួលសាគ ល់ដែ�នៈក្នុំណុះត្ថ់
នៃនៈជំំនៅនៈឿនៅលើ�ូួនៈឯង

មេ��បំណ្តុះង៖ ស្សរ�បប្រទឹស្សតីចំិត្ថតសាស្ត្រីស្សតទាងំអស់្សនៅ�ក្នុុ�ងបរបិទនៃនៈការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯងនិៈងការការ�រ
�ូួនៈ។

មេព�មេវលា៖ ៩០ នាទី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនំាសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

១.១ បទីបងាា្ញផ្ទាា្ំង�ូបភាពជាម្រាក់ុ� (៩០ នាទី)

១.  ដែចំក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាប្រក្នុុម្ព នៅ�ើយពុនៈយល់ថ្លានៅ�ក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះពុួក្នុនៅគឺនឹៈងឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុអើី
ដែ�លសិ្សក្នុាកាលពុីពុីរ បីនៃ�ៃក្នុនូៈងម្ពក្នុ នៅលើដែ�នៈក្នុំណុះត្ថន់ៃនៈជំំនៅនៈឿ�ូួនៈឯង។ បង្ហាា ញសូាយ
�ល់ពុួក្នុនៅគឺ រចួំបនៅងើើត្ថកិ្នុចំេការ។

នៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពរបស់្សអុក្នុ ស្ស�ម្ពប្រស្សនៃម្ពថ្លាអុក្នុប្រតូ្ថវបានៈប្របគឺល់ភារក្នុិចំេឱ្យយបណុះត� ះបណាត លប្រក្នុុម្ពរបស់្សអុក្នុអំពីុដែ�នៈ
ក្នុំណុះត្ថន់ៃនៈជំំនៅនៈឿ�ូួនៈឯង និៈងរនៅបៀបដែ�លវាអាចំជំះឥទធិពុលម្ពក្នុនៅលើម្ពស្ត្រីនៈតអីនៈ�វត្ថតចំាបន់ៅ�ក្នុដែនៈងូនៅធិើើការ។

បនៅងើើត្ថបទបង្ហាា ញម្ពយួនៅដ្ឋាយនៅប្របើប្រក្នុដ្ឋាស្សផ្ទាា ងំធំិក្នុប៏ានៈ ឬសូាយបញ្ញាេ ងំក្នុប៏ានៈនៅដ្ឋាយស្សនៅងបុពុីរនៅបៀបដែ�ល
ក្នុតាត ខាងនៅប្រកាម្ពអាចំជំះឥទធិពុលម្ពក្នុនៅលើទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតស្សប្រម្គាបម់្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប៖់

• សាថ នៈភាពុស្សងគម្ព
• អានៈ�ភាពុរបស់្ស Pygmalion
• ភាពុរនៅវ ើរវាយ/លំនានំៃនៈការគិឺត្ថថ្លា�ម នៈប្របនៅយាជំនៈ៍
• ការចាំក្នុន់ៅសារ - បិទនៅសារ

អុក្នុម្គានៈនៅពុល ៤៥ នាទីនៅ�ើម្ពបនីៅរៀបចំំបទបង្ហាា ញ នៅ�ើយម្គានៈនៅពុល ៥ នាទីក្នុុ�ងការនៅធិើើបទបង្ហាា ញនៅ�កានៈវ់គឺគ
ទាងំម្ព�ល។

ស្វាា្យ៖ ក់ិចំចកា�ជាម្រាក់ុ�

២.  ទ�ក្នុនៅពុល�ល់ប្រកុ្នុម្ពចំំនៈួនៈ ៤៥ នាទីនៅ�ើម្ពបបីនៅងើើត្ថផ្ទាា ងំរ�បភាពុ/បទបង្ហាា ញរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ

៣.  បនាា បព់ុីបានៈ ៤៥ នាទី បណាត ប្រក្នុុម្ពគឺួរឆូ្នាំស់្សនៅវនៈ�ុនៅធិើើបទបង្ហាា ញពុីគឺំនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ�ល់
អងគប្របជំ�ំទាងំម្ព�ល នៅ�ើយអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំសាក្នុសួ្សរសំ្សណួុះរបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថ។

កំ់ណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា��ួ

ប្រទឹស្សតីចំិត្ថតសាស្ត្រីស្សតនៅនៈះគឺឺជាប្រទឹស្សតីម្ពយួដែ�ល�មចីំនំៅ�ះសិ្សកុាកាម្ពជានៅប្រចំើនៈ។ ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះនឹៈងទ�ក្នុនៅពុល
នៅ�ើម្ពបវីភិាគឺប្រទឹស្សតី និៈងគិឺត្ថអំពីុការអនៈ�វត្ថតរបស់្សវានៅ�ក្នុដែនៈូងអនៈ�វត្ថតចំាបជ់ាក្នុដ់ែស្សតង។



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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សៀ�ោៅង�ិកាទីី�ួយ

វិធីី�ៅម្រា�ោកន�ងកាៅ�ប់សៀងើ�តិកាៅ�សៀជីឿជាៅក់សៀល�
ខួ�នឯង

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបដីែណុះនាសិំ្សកុាកាម្ពអំពីុឧបក្នុរណ៍ុះ នៈិងបនៅចំេក្នុនៅទស្សក្នុុ�ងការក្នុសាងការនៅជំឿជាក្នុ់
នៅដ្ឋាយ�ូួនៈឯង

វតុ�បំណ្តុះងថ្ងៃនកា�មេ�ៀនសូម្រាត ៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងអាចំ...

• នៅរៀបរាបព់ុីធាត្ថ�ផ្សាសនំៃនៈរនំៅញាចំ�ឹងនៅដ្ឋាយញាណុះ នៈិងរនំៅញាចំ�ឹងនៅដ្ឋាយញាណុះបនាា បប់នៈស ំ
ទាក្នុទ់ងនឹៈងការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង

• រាយបញ្ញា ីវធិានៈបនួៈស្សប្រម្គាបក់្នុសាងការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯងពីុខាងក្នុុ�ង
• ពុនៈយល់ពីុរនៅបៀបដែ�លម្ពនៈ�ស្សសប្រត្ថូវបានៈជំំរ�ញនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតនៅដ្ឋាយភាពុរកី្នុរាយ

�យ�មេព�៖ ១៦០ នាទី (ប�ក្នុរមួ្ពទាងំការស្សប្រម្គាក្នុទទួលទានៈអា�រស្សប្រម្ពនៈ ់១៥ នាទី)

នៃ�ៃទីី ៣

ស�ា្�� ស្ចំក់តីណ្នាំអំពីកា�ត្ៀ�ស�ា្��

កាត្ថដ់ែ�សអំនៅបាះប្របដែវង ២៥ ស្សម្ព ម្ពយួ
ដែ�សស្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុ ់ឃុ្លាបម្ពយួ
ស្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុ ់ ប្រក្នុដ្ឋាស្ស ១ 
ស្សនៈូឹក្នុ (១០ ស្សម្ព x ១០ ស្សម្ព) 
ស្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុ់
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ទីិ�ឋភាពទីូមេ�អំពីមេ�ោ្ងសិក់្សា

សក់�មភាព គោ�បំណ្តុះង ព្�វ្លា

១. ការក្នុំណុះត្ថន់ៅ�លនៅ� នៈិង
រនៅបៀប ដែ�លចំិត្ថតគឺំនិៈត្ថ
�ំនៅណុះើ រការ

ពុនៈយល់ពុីរនៅបៀប ដែ�លរនំៅញាចំ�ឹងនៅដ្ឋាយញាណុះ នៈិង
រនំៅញាចំ�ឹងនៅដ្ឋាយញាណុះបនាា បប់នៈស ំ �ំនៅណុះើ រការ
នៅ�ើម្ពបបីនៅងើើត្ថ នៈិងពុប្រងឹងជំំនៅនៈឿ នៈិងរនៅបៀប ដែ�លនៅយើង
ម្គានៈស្សម្ពត្ថថភាពុកុ្នុ�ងការអភិវិឌ័ឍវាបដែនៈថម្ពនៅ�ើម្ពបកី្នុសាង
ការនៅជំឿជាក្នុ។់

២០ នាទី

២. ម្ពនៈ�ស្សសប្រត្ថូវបានៈនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត
នៅដ្ឋាយភាពុរកី្នុរាយ

នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់ពីុគឺំនិៈត្ថ ដែ�លម្ពនៈ�ស្សសប្រត្ថូវបានៈនៅលើក្នុ
ទឹក្នុ ចិំត្ថតនៅដ្ឋាយភាពុស្សបាយរកី្នុរាយ។

៤០ នាទី

៣. ការបនៅងើើត្ថរ�បភាពុ នៅ�ើម្ពបបីនៅងើើត្ថគឺំរ�នៃនៈការបនៅងើើត្ថរ�បភាពុនៅដ្ឋាយ
បនៅចំេក្នុនៅទស្ស

៤០ នាទី

៤. និៈយាយចំំណុះ� ចំវជិំាម្គានៈអំពីុ
�ូួនៈឯង

នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់ពីុការនៅប្របើប្របាស់្ស «�ក្នុយ»/ការ
នៈិយាយ នៅដ្ឋាយវជិំាម្គានៈអំពីុ�ូួនៈឯង

៤៥ នាទី

សក់�មភាពទីី�ួយ៖ ការក្នុំណុះត្ថន់ៅ�លនៅ� នៈិងរនៅបៀបដែ�លចិំត្ថតគំឺនិៈត្ថ�ំនៅណុះើ រការ

មេ��បំណ្តុះង៖ ពុនៈយល់ពុីរនៅបៀបដែ�លរនំៅញាចំ�ឹងនៅដ្ឋាយញាណុះ នៈិងរនំៅញាចំ�ឹងនៅដ្ឋាយញាណុះបនាា បប់នៈស ំ
�ំនៅណុះើ រការនៅ�ើម្ពបបីនៅងើើត្ថ និៈងពុប្រងឹងជំំនៅនៈឿ នៈិងរនៅបៀបដែ�លនៅយើងម្គានៈស្សម្ពត្ថថភាពុក្នុុ�ងការអភិវិឌ័ឍវាបដែនៈថម្ព 
នៅ�ើម្ពបកី្នុសាងការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង។

មេព�មេវលា៖ ២០ នាទី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនំាសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា��ួ

២. ១ បទីបងាា្ញ (២០ នាទី)

នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាម្ព�នៈៗបានៈបង្ហាា ញពុីរនៅបៀបដែ�លម្ពនៈ�ស្សសចាំក្នុន់ៅសារ ទទួលយក្នុលំនានំៃនៈការគឺិត្ថអវជិំាម្គានៈ នៈិង
បិទនៅសារនៃនៈការគិឺត្ថដែបបវជិំាម្គានៈ ដែ�លបនៅងើើនៈការយល់�ឹងបដែនៈថម្ពនៅលើការក្នុសាងការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង។ 
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើការចាំក្នុន់ៅសារបដែនៈថម្ពនៅលើជំំនៅនៈឿវជិំាម្គានៈនៅលើ�ូួនៈឯង នៈិង�បំ្រទប�គឺគលមុ្គាក្នុ់ៗ ឱ្យយ
បនៅងើើនៈប្របសិ្សទធភាពុផ្ទាា ល់�ូួនៈ និៈងលទធផ្សាលវជិំាម្គានៈ។



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
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បង្ហាា ញសូាយខាងនៅលើ នៅ�ើយពុនៈយល់ថ្លានៅនៈះគឺឺជាលំនា�ំស៏ាម្ពញ្ញញម្ពយួនៃនៈរនៅបៀបដែ�លចិំត្ថតគឺំនិៈត្ថ
�ំនៅណុះើ រការ។ វាប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើង នៅ�ើម្ពបបីនៅប្រម្ពើវត្ថថ�បំណុះងនៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះទាក្នុទ់ងនឹៈងរនៅបៀប ដែ�ល
ម្ពនៈ�ស្សសអាចំអភិវិឌ័ឍ�ូួនៈឯងបដែនៈថម្ព។ ពុនៈយល់ពុីទិ�ាភាពុ��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

�ំមេ�ចំ�ឹងមេដ្ឋាយ�ណ្តុះ

នៅនៈះគឺឺជាដែផ្សាុក្នុម្ពយួនៃនៈចិំត្ថតគឺំនិៈត្ថ ដែ�លនៅធិើើរាល់�ំនៅណុះើ រការរនំៅញាចំ�ឹងនៅដ្ឋាយញាណុះ៖ ការវាយត្ថនៃម្ពូ ការ
នៅដ្ឋាះប្រសាយបញ្ញាា  និៈងការវភិាគឺ។ល។ ចំិត្ថតគឺំនិៈត្ថអាចំនៅប្របៀបបានៈនៅ�នៈឹងឃូ្លាងំស្សត�ក្នុ។ ដែផ្សាុក្នុរនំៅញាចំ�ឹង
នៅដ្ឋាយញាណុះនៃនៈចំិត្ថតគឺំនិៈត្ថគឺឺជាក្នុដែនៈូងទទួលពុត័្ថម៌្គានៈ។ វាទទួលការបញ្ញា� នៈ�មីៗទាងំអស់្ស (ទាងំពុត័្ថម៌្គានៈ 
នៈិងបទពិុនៅសាធិនៈ)៍ នៅ�ើយបញ្ញា� នៈវានៅ� រនំៅញាចំ�ឹងនៅដ្ឋាយញ្ញាញ ណុះបនាា បប់នៈស ំនៅ�ើម្ពបរីក្នុាទ�ក្នុ។

�ំមេ�ចំ�ឹងមេដ្ឋាយ�ណ្តុះបនាា្ប់បន្សំំ

ដែផ្សាុក្នុនៃនៈរនំៅញាចំ�ឹងនៅដ្ឋាយញាណុះបនាា បប់នៈស ំផ្សាា�ក្នុនៈ�វរាល់ជំំនៅនៈឿ នៈិង «នៅស្សចំក្នុតីពុិត្ថ» ដែ�លម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុម់្គានៈ
អំពីុ�ូួនៈនៅគឺ នៅ�លគឺឺរ�បភាពុ�ូួនៈឯង។ ជានៅរឿយៗ ម្ពនៈ�ស្សសប្របដែ�លជាម្ពនិៈគិឺត្ថពីុរនៅបៀបដែ�លរ�បភាពុផ្ទាា ល់
របស់្ស�ូួនៈប្រតូ្ថវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងនៅនាះនៅទ បា�ដែនៈតវាប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងតាម្ពរយៈការរនំៅញាចំដែ�ល�ំនៅណុះើ រការ
ញ្ញាញ ណុះនៃនៈការ�ឹង បនាា បម់្ពក្នុរក្នុាទ�ក្នុនៅ�ក្នុុ�ងដែផ្សាុក្នុរនំៅញាចំ�ឹងនៅដ្ឋាយញ្ញាញ ណុះបនាា បប់នៈស។ំ

�មេបៀបដែ��ចំិតតគ្គំនិត�ំមេណ្តុះើ�កា�
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ម្រាបពនធ័ម្រាបស្វាទីសក់�ម (RAS)

ម្ពនៈ�ស្សសប្រត្ថូវបានៈវាយប្រប�រឥត្ថឈបឈ់រ នៅដ្ឋាយការរនំៅញាចំរាប�់នៈ។ នៅបើពុួក្នុនៅគឺពុាយាម្ពនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើវា
ទាងំអស់្ស នៅនាះបញ្ញាា ទាងំនៅនាះនឹៈងប្រគឺបស្សងើត្ថព់ុួក្នុនៅគឺវញិ។ ផ្សាា�យម្ពក្នុវញិ RAS ជំួយម្ពនៈ�ស្សសឱ្យយក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់
អើីដែ�លសំ្សខានៈស់្សប្រម្គាបព់ុួក្នុនៅគឺ។

RAS គឺឺជាការក្នុនៅក្នុើត្ថនៅ�ម្ព�លដ្ឋាា នៈនៃនៈ�ួរក្នុាល ដែ�លនៅ�ើរត្ថួនាទីជាប្រចំក្នុចំ�លនៅ�កានៈ ់ រនំៅញាចំ�ឹងនៅដ្ឋាយ
ញាណុះបនាា បប់នៈស។ំ វាអាចំប្រតូ្ថវបានៈនៅគឺនៅម្ពើលនៅ�ើញថ្លាជាប្របនៅភិទនៃនៈក្នុ�ងតាក្នុ ់ដែ�លជំរំ�ញឱ្យយម្គានៈការត្ថភាា ប់
នៅ�ទិនៈុនៈយ័ដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធ។ ឧទា�រណ៍ុះ អុក្នុអាចំនៅគឺងលក្នុន់ៅ�នៅពុលម្គានៈពុយ�ះផ្សាគររនៈាះ បា�ដែនៈតប្របសិ្សនៈនៅបើ
អុក្នុជាឪពុ�ក្នុ ម្គាត យវញិនៅនាះស្សនៅម្ពូងម្ពនៅម្ពើររបស់្សក្នុ�នៈដែ�លក្នុំពុ�ងនៅគឺង អាចំនៅធិើើឱ្យយអុក្នុភាា ក្នុប់ានៈ។ នៅត្ថើអុក្នុធូាប់
ស្សនៅប្រម្ពចំចំិត្ថតទិញទ�ទឹក្នុក្នុក្នុ�មី នៅ�ើយបនាា បម់្ពក្នុអុក្នុនៅ�ើញម្គានៈការដ្ឋាក្នុល់ក្នុឧ់បក្នុរណ៍ុះនៅប្របើប្របាស់្សក្នុុ�ងផ្សាាះ
បញ្ញេ� ះត្ថនៃម្ពនូៅ�ប្រគឺបទ់ីក្នុដែនៈូងដែ�រ ឬនៅទ? នៅ�ក្នុុ�ងឧទា�រណ៍ុះទាងំនៅនៈះ RAS ក្នុំពុ�ងគឺ�រដែផ្សានៈទីត្ថំបនៈ ់ នៈិង
ទាក្នុទ់ាញចំំណាបអ់ារម្ពមណ៍ុះរបស់្សអុក្នុចំនំៅ�ះពុត័្ថម៌្គានៈដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងអុក្នុ។

RAS នៅឆ្លូើយត្ថបនៅ�នៈឹងពុត័្ថម៌្គានៈ ដែ�លរក្នុាទ�ក្នុក្នុុ�ងដែផ្សាុក្នុរនំៅញាចំ�ឹងនៅដ្ឋាយញាណុះបនាា បប់នៈស ំ ថ្លាជានៅរឿង
សំ្សខានៈ ់នៈិងពិុត្ថ រមួ្ពទាងំរ�បភាពុ�ូួនៈឯងផ្សាងដែ�រ។ ប្របសិ្សនៈនៅបើអុក្នុបានៈរក្នុាទ�ក្នុជំំនៅនៈឿម្ពយួអំពីុ�ូួនៈ នៅនាះអុក្នុ
នៅ�ក្នុុ�ងញ្ញាញ ណុះបនាា បប់នៈស ំរបស់្សអុក្នុដែ�លអាចំ�ឹងបានៈ នៅនាះ RAS របស់្សអុក្នុនឹៈងជំួយអុក្នុក្នុុ�ងការដែស្សើងរក្នុ
ភិស្សត�តាងនៅ�ើម្ពប�ីបំ្រទវា។ RAS អាចំនឹៈងចំ�ះនៅ�ាយ ប្របសិ្សនៈនៅបើរនំៅញាចំ�ឹងនៅដ្ឋាយញ្ញាញ ណុះបនាា បប់នៈសបំានៈ
រក្នុាទ�ក្នុជា «ការពិុត្ថ» នៅដ្ឋាយស្សនៈមត្ថម្ពនិៈលអ នៅប្រ�ះ ភិស្សត�តាងទាងំនៅនាះនឹៈង�បំ្រទ�ល់ភាពុរនៅវ ើរវាយ។ ��នៅចំុះ
ម្ពនៈ�ស្សសគឺួរដែត្ថនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើការក្នុសាង «ការពុិត្ថ»  ពុីជំំនៅនៈឿរបស់្សពុួក្នុនៅគឺអំពីុ�ូួនៈពុួក្នុនៅគឺ��នៅចំុះ RAS នៈឹង�បំ្រទ
ជំំនៅនៈឿវជិំាម្គានៈទាងំនៅនាះ ដែ�លនឹៈងរមួ្ពចំំដែណុះក្នុ�ល់ការស្សនៅប្រម្ពចំនៅ�លនៅ� នៈិងបនៅងើើនៈការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ
�ូួនៈឯង។

ម្ពនៈ�ស្សសអាចំនៅរៀនៈបនៅងើើត្ថជំំនៅនៈឿវជិំាម្គានៈរបស់្ស�ូួនៈនៅ�ក្នុុ�ងរនំៅញាចំ�ឹងនៅដ្ឋាយញ្ញាញ ណុះបនាា បប់នៈស ំ បនាា បម់្ពក្នុ 
RAS នៈឹងរក្នុភិស្សត�តាងនៅ�ើម្ពប�ីបំ្រទជំំនៅនៈឿវជិំាម្គានៈ ដែ�លនៈឹងជំួយពុួក្នុនៅគឺឱ្យយទទួលបានៈលទធផ្សាលវជិំាម្គានៈ។ នៅត្ថើ
វាប្រត្ថូវបានៈនៅធិើើយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ? ស្សក្នុម្ពមភាពុបនាា បផ់្សាតល់ការបំផ្សា�ស្សគឺំនៈិត្ថម្ពយួចំំនៈួនៈ។



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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១. ម្ពនៈ�ស្សសនៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុប្រស្សបតាម្ពរនៅបៀប ដែ�លពុួក្នុនៅគឺនៅម្ពើលម្ពក្នុ�ូួនៈឯង

២. ម្ពនៈ�ស្សសប្រត្ថូវបានៈជំំរ�ញនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតនៅ�នៅពុលដែ�លស្សបាយរកី្នុរាយ

៣. ចិំត្ថតគឺំនិៈត្ថ�ំនៅណុះើ រការតាម្ពរយៈ�ក្នុយនៅពុចំនៈ ៍និៈងរ�បភាពុ

៤. �ក្នុយ�ដែ�លៗបងើបន់ៈ�វរ�បភាពុវជិំាម្គានៈអំពីុ�ូួនៈឯង នៈិងលទធផ្សាល
�ក្នុព់ុន័ៈធរបស់្សវា

មេ�មេ�ៀនចំំនួន ៤ សម្រា�ប់បមេងើើតចំិតតគ្គំនិតមេ�ើ�្បីីឱ្្យ�នកា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើ
ខ្លួួ�នឯង

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

១.  ការពីុម្ព�នៈអុក្នុចិំត្ថតសាស្ត្រីស្សតធូាបន់ៅជំឿថ្លា �ួរក្នុាលប្រតូ្ថវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងយាា ងនៅពុញនៅលញ នៈិង
នៅ�រប្រតឹ្ថម្ពអាយ� ២១ ឆុ្នាំ។ំ នៅទាះយាា ងណា វទិាសាស្ត្រីស្សតដែផ្សាុក្នុប្របពុណ័ុះធ ប្របសាទបានៈបង្ហាា ញថ្លា
ការល�ត្ថ�ស់្សខាងប្របពុន័ៈធប្របសាទ បង្ហាា ញថ្លាស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្សបណាត ញស្សរនៃស្សប្របសាទ
ក្នុុ�ង�ួរក្នុាល នៅ�ដែត្ថបនៈតផូ្ទាស់្សបត�រក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុលនៅពុញវយ័។ ប្របសិ្សនៈនៅបើ នៅយើងប្រស្សនៃម្ពពុី
រ�បភាពុនៃនៈ�ួរក្នុាល គឺឺ��ចំប្រ�បប់ាល់�ីឥ�ាស្សម�នៈម្ពយួ ដែ�លម្គានៈផ្សាូ�វចាំក្នុឬ់ស្ស  នៈិងជំ�ំវញិ 
នៅ�ើយផ្សាូ�វដែ�លចាំក្នុឫ់ស្សនៅប្រ�បំផ្សា�ត្ថ គឺឺជាផ្សាូ�វដែ�លប្រតូ្ថវបានៈនៅគឺនៅប្របើនៅប្រចំើនៈបំផ្សា�ត្ថ។ ផ្សាូ�វទាងំនៅនាះ 
គឺឺជាផ្សាូ�វនៃនៈការពុិត្ថនៃនៈផ្សាូ�វវជិំាម្គានៈ នៈិងអវជិំាម្គានៈ។ នៅទាះយាា ងណា តាម្ពរយៈការល�ត្ថខាងខាង
ប្របពុន័ៈធប្របសាទ ម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុ់ៗ ម្គានៈថ្លាម្ពពុល ក្នុុ�ងការប្រត្ថួស្សប្រតាយផ្សាូ�វ�មីនៅ�ក្នុុ�ងចិំត្ថត នៈិង
ល�បបំបាត្ថផ់្សាូ�វចាំស់្សដែ�លម្គានៈលក្នុុណុះៈអវជិំាម្គានៈ។ ប្រស្សនៅ�ៀងនៅ�នៈឹង ផ្សាូ�វឆូ្លងកាត្ថន់ៃប្រពុដែ�រ 
ប្របសិ្សនៈនៅបើវាប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើជាប្របចាំនំៅនាះ ដ្ឋានៈផ្សាូ�វនៅក្នុើត្ថនៅ�ើង នៅ�ើយប្រស្សួលក្នុុ�ងការនៅ�ើរនៅលើផ្សាូ�វនៅនាះ 
ក្នុប៏ា�ដែនៈតប្របសិ្សនៈនៅបើម្ពនិៈបានៈនៅប្របើវាយ�រ នៅនាះទីបំផ្សា�ត្ថវាផ្សាូ�វនៈឹងប្រតូ្ថវល�បដ្ឋានៈនៅ�វញិនៅដ្ឋាយ
ធិម្ពមជាតិ្ថ។

២.  បនៅចំេក្នុនៅទស្សដែ�លបានៈពិុពុណ៌ុះនានៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ អាចំជំួយឱ្យយប�គឺគលមុ្គាក្នុ់ៗ
ប្រតួ្ថស្សប្រតាយផ្សាូ�វ�មី នៈិងអភិវិឌ័ឍប្របពុន័ៈធជំំនៅនៈឿវជិំាម្គានៈបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថ អំពីុ�ូួនៈពុួក្នុនៅគឺ ដែ�លជាវធិិី
ម្ពយួជំួយបនៅងើើនៈការនៅជំឿជាក្នុ ់។

៣.  សិ្សកុាកាម្ពគឺួរនៅប្របើវធិានៈ ៤ ចំំណុះ� ចំខាងនៅប្រកាម្ពនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើការជាម្ពយួបនៅចំេក្នុនៅទស្សនៅនៈះ៖
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ក្នុ.  ម្ពនៈ�ស្សសនៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុប្រស្សបតាម្ពរនៅបៀប ដែ�លពុួក្នុនៅគឺនៅម្ពើលម្ពក្នុ�ូួនៈឯង។ ជំំនៅនៈឿនៅនៈះប្រតូ្ថវ
បានៈរក្នុាទ�ក្នុនៅ�ក្នុុ�ងរនំៅញាចំ�ឹងនៅដ្ឋាយញ្ញាញ ណុះបនាា បប់នៈស ំនៅ�ើយ RAS នៈឹងដែស្សើងរក្នុ
ភិស្សត�តាងនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើឱ្យយជំំនៅនៈឿនៅនៈះម្គានៈភាពុប្រត្ថឹម្ពប្រត្ថូវ។ ប្របសិ្សនៈនៅបើរ�បភាពុ�ូួនៈឯងប្រតូ្ថវបានៈ
ដែប្របកូាយនៅ�ជាម្ពនៈ�ស្សសដែ�លម្គានៈភាពុនៅជំឿជាក្នុ ់ នៈិងកានៈដ់ែត្ថនៅជំឿជាក្នុ ់ បនាា បម់្ពក្នុ 
RAS ក្នុន៏ៈឹងជំួយនៅធិើើឱ្យយជំំនៅនៈឿនៅនៈះម្គានៈភាពុប្រត្ថឹម្ពប្រត្ថូវផ្សាងដែ�រ។

�.  ម្ពនៈ�ស្សសប្រត្ថូវបានៈជំំរ�ញនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតនៅដ្ឋាយភាពុរកី្នុរាយ៖ ការស្សនៅប្រម្ពចំបានៈនៅ�លនៅ�
អើីម្ពយួ នៅទាះបីនៅ�លនៅ�ទាងំនៅនាះអាចំ ប្រត្ថឹម្ពដែត្ថជាការនៈិយាយនៅ�កានៈម់្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុ ់
ឬការនៅប្រកាក្នុពីុនៅគឺងនៅពុលប្រពឹុក្នុ ទាងំនៅនៈះគឺឺជាដែផ្សាុក្នុម្ពយួ�សំ៏្សខានៈន់ៃនៈការអភិវិឌ័ឍការ
នៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង។

គឺ.  ចិំត្ថតគឺំនិៈត្ថ�ំនៅណុះើ រការតាម្ព�ក្នុយនៅពុចំនៈ ៍ នៈិងរ�បភាពុ៖ នៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះនៅប្របើក្នុតាត
ទាងំនៅនៈះ ជាឧបក្នុរណ៍ុះម្ពយួនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើអភិវិឌ័ឍប្របពុន័ៈធជំំនៅនៈឿបដែនៈថម្ព។

�. �ក្នុយ�ដែ�លៗ និៈងភាពុស្ស�ីស្សង្ហាើ ក្នុ ់ វាជំួយក្នុុ�ងការពុិនៈិត្ថយនៅ�ើងវញិនៈ�វ រ�បភាពុរបស់្ស
�ូួនៈឯង នៈិងលទធផ្សាល�ក្នុព់ុន័ៈធរបស់្សវា៖ កាលណាផ្សាូ�វប្របសាទជាក្នុ�់ក្នុម់្ពយួប្រតូ្ថវ
បានៈពុប្រងឹងកានៈដ់ែត្ថខូាងំ នៅនាះផ្សាូ�វនៅ�ើរកានៈដ់ែត្ថរ�ងនៅប្រ�ខូាងំនៅ�ើងៗ ។

ស្សក្នុម្ពមភាពុខាងនៅប្រកាម្ពដែស្សើងយល់ពុីនៅ�លការណ៍ុះទាងំនៅនៈះឱ្យយកានៈដ់ែត្ថស្ស�ីជំនៅប្រ�។ 

សក់�មភាពទីីពី�៖ ម្ពនៈ�ស្សសប្រត្ថូវបានៈជំំរ�ញនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតនៅ�នៅពុលដែ�លស្សបាយ

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់ពុីចំិត្ថតគឺំនិៈត្ថ ដែ�លម្ពនៈ�ស្សសប្រតូ្ថវបានៈជំំរ�ញនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតនៅ�នៅពុលដែ�ល
ស្សបាយ។

មេព�មេវលា៖ ៤០ នាទី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនំាសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

២.១ កា��ួ�ះបញ្ហាំ្ំង ដែផ្តែក់ទីី ១ (១០ នាទី)

១.  នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពកំ្នុណុះត្ថព់ុីស្សក្នុម្ពមភាពុ ៣ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺប្រតូ្ថវនៅធិើើនានៅពុល�មីៗនៅនៈះ បា�ដែនៈតម្ពនិៈចំង់
នៅធិើើ។ ផ្សាតល់ឧទា�រណ៍ុះ ��ចំជាការស្សរនៅស្សររបាយការណ៍ុះ ឬការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ។ នៅស្សុើឱ្យយពុួក្នុនៅគឺ
ស្សរនៅស្សរស្សក្នុម្ពមភាពុនៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សម្ពយួ នៅ�ើយពុិពុណ៌ុះនាអំពីុអារម្ពមណ៍ុះក្នុុ�ងការ
នៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុទាងំនៅនាះ 

២.២.  វិធីីស្វាស្ត្រីសត�ុញ និងទាំញ (៥ នាទី)

១.  នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពដែស្សើងរក្នុនៃ�គឺ�។ នៃ�គឺ�នីៈម្ពយួៗគឺួរនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សសូាក្នុ ក្នុ ឬ �។



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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២.  ក្នុ និៈង � គួឺរឈរជិំត្ថ�ុ នៅដ្ឋាយរក្នុាចំម្គាៃ យប្របដែ�ល ៣០ ស្សម្ពពុី�ុ។

៣.  ការនៅប្របើប្របាស់្សប្របអបន់ៃ�/នៃ�ដែ�លនៅ�ជំិត្ថនៃ�គឺ�របស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ ក្នុ នៈិង � ប្រត្ថូវនៅលើក្នុនៃ�របស់្ស
ពុួក្នុនៅគឺ នៅដ្ឋាយរក្នុាគឺួយនៃ�របស់្សពុួក្នុនៅគឺឱ្យយទាប នៈិងនៅកាង។ ពុួក្នុនៅគឺប្រត្ថូវដ្ឋាក្នុប់ាត្ថនៃ� ទល់នៈឹង
បាត្ថនៃ�របស់្សនៃ�គឺ�។

៤.  �ំប�ង ក្នុ ប្រត្ថូវរ�ញបាត្ថនៃ�របស់្ស � ឱ្យយខូាងំលមម្ព បា�ដែនៈតក្នុ�ំខូាងំនៅពុក្នុដែ�លអាចំបងើឱ្យយការម្ពនិៈ
ស្សបាយចិំត្ថត (ម្ពនិៈប្រត្ថូវផ្សាតល់ការដែណុះនានំៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ) ។

៥.  បនាា បម់្ពក្នុ បត�រត្ថួនាទី នៅ�ើយនៅស្សុើឱ្យយ � រ�ញបាត្ថនៃ�របស់្ស ក្នុ វញិម្ពតង ។

៦.  នៅពុលនៅធិើើចំប ់នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពពុនៈយល់ថ្លានៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ងណា នៅ�នៅពុលបាត្ថនៃ�
របស់្សពុួក្នុនៅគឺប្រតូ្ថវបានៈរ�ញនៅដ្ឋាយនៃ�គឺ�។

៧.  ជាធិម្ពមតា សិ្សកុាកាម្ពបង្ហាា ញពុីការចំងរ់�ញប្រត្ថលបវ់ញិ ឬម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះម្ពនិៈលអ នៈិងអារម្ពមណ៍ុះ
�ម នៈថ្លាម្ពពុល។

២.៣ បទីបងាា្ញ (៥ នាទី)

កា�មេ�ើក់ទីឹក់ចំិតត

Restrictive  

Procrastination   

Constructive   

Coercion   

Free will  

It will benefit 
me   

I want to  

Have to  Creative 
avoidance    

Quality    

Push Back   

Not full effort  

Motivation   

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

១.  បង្ហាា ញសូាយយឺត្ថៗ នៈិងពុនៈយល់ពុីប្របនៅភិទ��ស្សៗ�ុនៃនៈការនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត ការបងុំ នៈិងការ
ស្សម័ប្រគឺចិំត្ថត នៈិងអារម្ពមណ៍ុះបងុំ/ជំំរ�ញឱ្យយនៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុដែ�លនាឱំ្យយម្ពនៈ�ស្សសម្ពនិៈម្គានៈទឹក្នុចិំត្ថតនៅធិើើ ឬ
នៅបាះបងន់ៅចាំលស្សក្នុម្ពមភាពុដែ�លជានៅ�ត្ថ�នាឱំ្យយម្គានៈការនៅគឺចំនៅវស្ស/ពុនៈារនៅពុល ។ល។
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២.  នៅ�នៅពុលដែ�លស្សក្នុម្ពមភាពុម្ពយួប្រតូ្ថវបានៈនៅគឺនៅម្ពើលនៅ�ើញថ្លាម្គានៈភាពុរកី្នុរាយ នៅនាះម្ពនៈ�ស្សស
ម្គានៈការនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត នៈិង «ជំំរ�ញចិំត្ថត» ក្នុុ�ងការបំនៅពុញវា។ ��នៅចំុះនៅ�នៅពុល ដែ�លម្ពនៈ�ស្សស
ចំងជំ់ំរ�ញ�ូួនៈឯងឱ្យយបមូ្គាស់្សទីនៅចំញពុីខាងនៅប្រ�ត្ថំបនៈស់្ស��ប្រសួ្សលរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៈិងបនៅងើើនៈការ
នៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង នៅនាះពុួក្នុនៅគឺអាចំនៅធិើើបានៈនៅដ្ឋាយក្នុំណុះត្ថព់ុីអត្ថថប្របនៅយាជំនៈន៍ៃនៈការនៅធិើើវា។ 

២.៤ កា��ួ�ះបញំ្ំ្ហាងដែផ្តែក់ទីី ២ (២០ នាទី)

១.  ឥ��វ នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពពុិនៈិត្ថយនៅម្ពើលស្សក្នុម្ពមភាពុ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈក្នុំណុះត្ថន់ៅ�ក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុ
ឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុម្ព�នៈថ្លាជា អើីដែ�លពុួក្នុនៅគឺប្រតូ្ថវនៅធិើើ បា�ដែនៈតម្ពនិៈចំងន់ៅធិើើ។ សួ្សរពុួក្នុនៅគឺថ្លា នៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺអាចំ
កំ្នុណុះត្ថព់ុីអត្ថថប្របនៅយាជំនៈន៍ៃនៈការនៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុទាងំនៅនៈះបានៈដែ�រឬអត្ថ។់ ឧទា�រណ៍ុះ 
របាយការណ៍ុះការង្ហារ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺប្រត្ថូវស្សរនៅស្សរ បា�ដែនៈតម្ពនិៈចំងស់្សរនៅស្សរអាចំប្រត្ថូវបានៈនៅគឺ
នៅម្ពើលនៅ�ើញថ្លាជាឱ្យកាស្ស នៅ�ើម្ពបបីនៅងើើនៈជំំនាញស្សរនៅស្សររបស់្សពុួក្នុនៅគឺដែ�លជាលទធផ្សាលបនៅងើើនៈ
ឱ្យកាស្សនៃនៈការនៅ�ើងតំ្ថដែណុះង។

២. នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ព ពិុចាំរណានៅ�ើងវញិអំពុីស្សក្នុម្ពមភាពុ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺម្ពនិៈចំងន់ៅធិើើ  នៅដ្ឋាយនៅយាង
នៅលើប្របនៅយាជំនៈ ៍ ដែ�លពួុក្នុនៅគឺនឹៈងទទួល នៈិងក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់នៅត្ថើការពុិចាំរណានៅ�ើងនៅនៈះ នៅធិើើឱ្យយ
ពួុក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះ��ចំនៅម្ពតចំ។

៣. នៅ�នៅពុលដែ�លសិ្សកុាកាម្ពបានៈនៅធិើើនៅរឿងនៅនៈះ ស្ស�ម្ពសួ្សរពុួក្នុនៅគឺថ្លានៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺបានៈក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់ពុី
ការផូ្ទាស់្សបត�រអារម្ពមណ៍ុះរបស់្សពុួក្នុនៅគឺចំំនៅ�ះកិ្នុចំេការនៅនៈះដែ�រ ឬនៅទ? នៅត្ថើក្នុិចំេការម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះ
ទាក្នុទ់ាញខូាងំដែ�រ ឬនៅទ?

៤. ចំ�រពុនៈយល់ថ្លា ជានៅរឿយៗម្ពនៈ�ស្សសនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើគឺ�ណុះលក្នុុណុះៈអវជិំាម្គានៈ នៃនៈស្សក្នុម្ពមភាពុនៅ�នៅប្រ�
រងើងត់្ថំបនៈស់្ស��ប្រសួ្សល របស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ ម្ពនៈ�ស្សសអងគ�យជាម្ពយួភាពុរនៅវ ើរវាយ នៈិងនៅរឿងរាា វ
អវជិំាម្គានៈប្របាបថ់្លានៅត្ថើអើីម្ពយួនៅក្នុើត្ថនៅ�ើង នៅ�ើយវានៅធិើើឱ្យយពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះភិយ័ខូាចំ
យាា ង��ចំនៅម្ពតចំ? នៅ�ើយ��ចំជាក្នុរណីុះ ដែ�លភាពុរនៅវ ើរវាយអាចំរមួ្ពបញ្ញេ� លទាងំការភិយ័ខូាចំ 
ដែ�លអុក្នុ�នៃទអាចំគិឺត្ថថ្លាពុួក្នុនៅគឺលៃីនៅលៃើ ប្របសិ្សនៈនៅបើពុួក្នុនៅគឺនិៈយាយនៅ�នៅពុលប្របជំ�ំ។ល។ ការ
នៅក្នុើត្ថនៅ�ើង�ដែ�លៗ នៈ�វភាពុរនៅវ ើរវាយនៅនាះអាចំនៅ�ជំ�ំវញិស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ នៅដ្ឋាយ�ក្នុន់ៃស្សបម្ព��
អវជិំាម្គានៈ ដែ�លបនៈា�ចំបង្ហាអ ក្នុម់្ពនៈ�ស្សសម្ពនិៈឱ្យយចាំក្នុនៅចំញពីុខាងនៅប្រ�ត្ថំបនៈស់្ស��ប្រសួ្សល របស់្ស
ពួុក្នុនៅគឺនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើការសាក្នុលបង។ នៅ�ើម្ពបជីំំនៈះដែ�នៈក្នុំណុះត្ថន់ៅនៈះ ម្ពនៈ�ស្សសអាចំចំំណាយនៅពុល
គិឺត្ថពិុចាំរណាពុីនៅ�លនៅ�របស់្ស�ូួនៈជាអើីម្ពយួ ដែ�លនៈឹងនាមំ្ពក្នុនៈ�វភាពុរកី្នុរាយ នៈិងជំំរ�ញ
ពួុក្នុនៅគឺឲ្យយនៅធិើើក្នុិចំេការនៅនាះ។ នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាបនាា បន់ៈឹងដែស្សើងយល់ពុីបនៅចំេក្នុនៅទស្សនៅធិើើក្នុិចំេការនៅនៈះ។



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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សក់�មភាពទីីបី៖ ការបនៅងើើត្ថរ�បភាពុ ឬការប្រស្សនៅម្ពើប្រស្សនៃម្ព

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបបីនៅងើើត្ថគឺំរ�នៃនៈការបនៅងើើត្ថរ�បភាពុ នៅដ្ឋាយបនៅចំេក្នុនៅទស្ស។

មេព�មេវលា៖ ៤០ នាទី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនាំសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

៣.១ ដែ�្បីងបងវិ�មេ�ថ្ងៃ� (១០ នាទី)

១. ពុនៈយល់�ល់សិ្សកុាកាម្ពថ្លាពួុក្នុនៅគឺនឹៈងសាក្នុលបងស្សក្នុម្ពមភាពុចំំនៈួនៈពុីរដែ�លនៈឹងបង្ហាា ញពុី
ថ្លាម្ពពុលនៃនៈ «ការបនៅងើើត្ថរ�បភាពុ» ក្នុុ�ងការស្សនៅប្រម្ពចំបានៈលទធផ្សាល។ ការបនៅងើើត្ថរ�បភាពុគឺឺជា
បនៅចំេក្នុនៅទស្សម្ពយួដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើនៅដ្ឋាយម្ពនៈ�ស្សសប្រគឺបម់្ពជំឈដ្ឋាា នៈ រមួ្ពម្គានៈទាងំអត្ថតពុលិក្នុ 
ប�គឺគលលបលីាញ នៈិង�ណិុះជំាក្នុរ នៅ�ើយបញ្ញាា ក្នុថ់្លា�ួរក្នុាល�ំនៅណុះើ រការក្នុុ�ងលក្នុុណុះៈជា
រ�បភាពុ ក្នុ�៏�ចំជា�ក្នុយ។ ពុនៈយល់ថ្លាពុួក្នុនៅគឺនឹៈងពិុភាក្នុាបញ្ញាា នៅនៈះឱ្យយស្ស�ីជំនៅប្រ�បនៈតិចំដែ�ម្ពនៅទៀត្ថ
បនាា បព់ុីស្សក្នុម្ពមភាពុ។

២. នៅស្សុើឱ្យយអុក្នុរាល់�ុរក្នុក្នុដែនៈូងម្ពយួនៅ�ក្នុុ�ងបនៈាប ់ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺអាចំឈរនៅដ្ឋាយចំលនានៅជំើងង្ហាក្នុ
នៅចំញពុីប្រតឹ្ថម្ពប្រត្ថ�ក្នុ ស្សនៈធឹងនៃ� និៈងវលិជំ�ំវញិជារងើងប់ានៈយាា ងលអនៅដ្ឋាយម្ពនិៈបាះអុក្នុ�នៃទ

៣.  សិ្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុ់ៗ គឺួរដែបរម្ព��នៅ�ខាងម្ព�� នៈិងនៅលើក្នុនៃ�សាត ំរបស់្សពុួក្នុនៅគឺដ្ឋាក្នុខ់ាងម្ព��ឱ្យយប្រស្សប
នៈឹងក្នុប្រម្គាលរចួំ�ត្ថស្សនៈធឹងប្រត្ថង។់

៤.  នៅស្សុើឱ្យយពួុក្នុនៅគឺ�រនៅម្ពនៃ�របស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅចំញ បនាា បម់្ពក្នុអានៈបទបញ្ញាា ��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

• នៅផ្ទាត ត្ថអារម្ពមណ៍ុះនៅលើនៅម្ពនៃ�របស់្សអុក្នុ ក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់ពុណ៌ុះ នៈិងរ�បរាងរបស់្សវា នៈិងរាល់ដែ�ស
នៅផ្សាសងៗនៅ�នៅលើនៅម្ពនៃ� នៅម្ពើលវាឱ្យយបានៈប្រគឺបប់្រជំុងនៅប្រជាយតាម្ពដែ�លអាចំនៅធិើើនៅ�បានៈ។

• ក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់ម្ពយួៗនៈ�វពុណ៌ុះ នៈិងរ�បរាងរបស់្សម្ពនៈ�ស្សស ឬវត្ថថ�ដែ�ល�ួស្សពុីនៅម្ពនៃ�របស់្ស
អុក្នុ បា�ដែនៈតម្ពនិៈប្រត្ថូវ    នៅផ្ទាត ត្ថអារម្ពមណ៍ុះឆ្នាំៃ យពុីនៅម្ពនៃ�នៅនាះនៅទ។

• ឥ��វ ស្ស�ម្ពស្សនៈធឹងនៃ�របស់្សអុក្នុ នៅ�ើយនៅផ្ទាត ត្ថអារម្ពមណ៍ុះនៅលើនៅម្ពនៃ�របស់្សអុក្នុ នៅ�ើយ
ចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពបដែងើរ�ង�ូួនៈរបស់្សអុក្នុនៅ�ខាងសាត ំ។

• នៅ�នៅពុលអុក្នុង្ហាក្នុ�ូួនៈ ស្ស�ម្ពរក្នុាជំំ�រនៅជំើងឱ្យយជាបន់ៅលើក្នុប្រម្គាលឥ�ា។ អុក្នុក្នុំពុ�ងង្ហាក្នុ
នៅចំញពុីប្រត្ថ�ក្នុរបស់្សអុក្នុនៅដ្ឋាយរក្នុាស្សនៈធឹងនៃ�របស់្សអុក្នុ នៅ�ើយអុក្នុនៅ�ដែត្ថនៅផ្ទាត ត្ថ
អារម្ពមណ៍ុះនៅលើនៅម្ពនៃ�របស់្សអុក្នុ�ដែ�ល។

• បងើិល�ូួនៈឱ្យយឆ្នាំៃ យតាម្ពដែ�លអុក្នុអាចំបត្ថប់ានៈ បនាា បម់្ពក្នុឈប ់ នៅ�ើយទបជំ់ំ�រ
របស់្សអុក្នុ។

• នៅ�ក្នុុ�ងជំំ�រនៅនៈះ អុក្នុក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់អើីដែ�លអុក្នុអាចំនៅម្ពើលនៅ�ើញនៅលើស្សពុីនៅម្ពនៃ�របស់្ស
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អុក្នុ ��នៅចំុះអុក្នុ�ឹងថ្លាអុក្នុបានៈបត្ថដ់ែបនៈឆ្នាំៃ យបា�ណាណ នៅ�ើយ។
• ឥ��វ ង្ហាក្នុ�ូួនៈម្ពក្នុខាងម្ព��វញិ នៅ�ើយទមូ្គាក្នុន់ៃ�របស់្សអុក្នុនៅ�ខាងចំំនៅ�ៀង�ូួនៈ។
• ឥ��វ ចំ�របិទដែភិុក្នុរបស់្សអុក្នុ នៅនាះអុក្នុនឹៈងនៅធិើើលំ�ត្ថ�់�ចំនៅយើងបានៈនៅធិើើ បា�ដែនៈតនៅលើក្នុនៅនៈះ

អុក្នុនឹៈងម្ពនិៈនៅធិើើចំលនានៅទ ផ្សាា�យនៅ�វញិអុក្នុនឹៈងប្រស្សនៃម្ពថ្លាវានៅក្នុើត្ថនៅ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងនៅនៈប្រតានៃនៈ
ចំិត្ថតរបស់្សអុក្នុនៅ�ើយ។

• តាម្ពការប្រស្សនៅម្ពើលប្រស្សនៃម្ពរបស់្សអុក្នុ ស្ស�ម្ពនៅធិើើ��ចំខាងនៅប្រកាម្ព…
+ នៅផ្ទាត ត្ថអារម្ពមណ៍ុះនៅលើនៅម្ពនៃ�របស់្សអុក្នុ ក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់ពុណ៌ុះ នៈិងរ�បរាងរបស់្សវា នៈិង

រាល់ដែ�សនៅផ្សាសងៗនៅ�នៅលើនៅម្ពនៃ� នៅម្ពើលវាឱ្យយបានៈប្រគឺបប់្រជំុងនៅប្រជាយតាម្ពដែ�លអាចំ
នៅធិើើនៅ�បានៈ។

+ ក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់ម្ពយួៗនៈ�វពុណ៌ុះ នៈិងរ�បរាងរបស់្សម្ពនៈ�ស្សស ឬវត្ថថ�ដែ�ល�ួស្សពុីនៅម្ពនៃ�
របស់្សអុក្នុ បា�ដែនៈតម្ពនិៈប្រតូ្ថវនៅផ្ទាត ត្ថអារម្ពមណ៍ុះឆ្នាំៃ យពុីនៅម្ពនៃ�នៅនាះនៅទ។

+ ឥ��វ ស្ស�ម្ពស្សនៈធឹងនៃ�របស់្សអុក្នុ នៅ�ើយនៅផ្ទាត ត្ថអារម្ពមណ៍ុះនៅលើនៅម្ពនៃ�របស់្សអុក្នុ 
នៅ�ើយចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពបដែងើរ�ង�ូួនៈរបស់្សអុក្នុនៅ�ខាងសាត ំ។

+ នៅ�នៅពុលអុក្នុង្ហាក្នុ�ូួនៈ ស្ស�ម្ពរក្នុាជំំ�រនៅជំើងរបស់្សអុក្នុឱ្យយជាបន់ៅលើក្នុប្រម្គាលឥ�ា។ 
អុក្នុក្នុំពុ�ងង្ហាក្នុនៅចំញពីុប្រត្ថ�ក្នុរបស់្សអុក្នុនៅដ្ឋាយរក្នុាស្សនៈធងឹនៃ�របស់្សអុក្នុ នៅ�ើយ
អុក្នុនៅ�ដែត្ថនៅផ្ទាត ត្ថអារម្ពមណ៍ុះនៅលើនៅម្ពនៃ�របស់្សអុក្នុ�ដែ�ល។

+ បងើិល�ូួនៈឱ្យយឆ្នាំៃ យតាម្ពដែ�លអុក្នុអាចំបត្ថប់ានៈ បនាា បម់្ពក្នុឈប ់ នៅ�ើយទប់
ជំំ�ររបស់្សអុក្នុ។

+ នៅ�ក្នុុ�ងជំំ�រនៅនៈះ អុក្នុក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់អើីដែ�លអុក្នុអាចំនៅម្ពើលនៅ�ើញនៅលើស្សពុីនៅម្ពនៃ�
របស់្សអុក្នុ ��នៅចំុះអុក្នុ�ឹងថ្លាអុក្នុបានៈបត្ថដ់ែបនៈឆ្នាំៃ យបា�ណាណ នៅ�ើយ។

+ ឥ��វ អុក្នុម្ពក្នុ�ល់ចំណំុះ� ចំនៅនៈះ។ �ា� ំចំងឱ់្យយអុក្នុប្រស្សនៃម្ពាថ្លាអុក្នុអាចំបងើិល�ូួនៈ 
១០ស្សម្ព នៅលើស្សពុី  ម្ព�នៈ។ វាម្គានៈភាពុង្ហាយប្រស្សួលនៅ�នៅលើ�ង�ូួនៈរបស់្សអុក្នុ។ 
ប្របកានៈជំ់ំ�រនៅ�ប្រត្ថងន់ៅនាះ នៅ�ើយក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់នៈ�វអើីដែ�លអុក្នុអាចំ
នៅម្ពើលនៅ�ើញ?

+ ឥ��វ អុក្នុម្ពក្នុ�ល់ចំណំុះ� ចំនៅនៈះ។ �ា� ំចំងឱ់្យយអុក្នុប្រស្សនៃម្ពាថ្លាអុក្នុអាចំបងើិល�ូួនៈ 
២០ស្សម្ព នៅលើស្សពុី  ម្ព�នៈ។ វាម្គានៈភាពុង្ហាយប្រស្សួលនៅ�នៅលើ�ង�ូួនៈរបស់្សអុក្នុ។ 
ប្របកានៈជំ់ំ�រនៅ�ប្រត្ថងន់ៅនាះ នៅ�ើយក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់នៈ�វអើីដែ�លអុក្នុអាចំ
នៅម្ពើលនៅ�ើញ?

+ ឥ��វ អុក្នុម្ពក្នុ�ល់ចំណំុះ� ចំនៅនៈះ។ �ា� ំចំងឱ់្យយអុក្នុប្រស្សនៃម្ពាថ្លាអុក្នុអាចំបងើិល�ូួនៈ 
៣០ស្សម្ព នៅលើស្សពុី  ម្ព�នៈ។ វាម្គានៈភាពុង្ហាយប្រស្សួលនៅ�នៅលើ�ង�ូួនៈរបស់្សអុក្នុ។ 
ប្របកានៈជំ់ំ�រនៅ�ប្រត្ថងន់ៅនាះ នៅ�ើយក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់នៈ�វអើីដែ�លអុក្នុអាចំ
នៅម្ពើលនៅ�ើញ?

+ ឥ��វ ប្រស្សនៃម្ពថ្លាអុក្នុង្ហាក្នុ�ូួនៈដែបរនៅ�ម្ព��វញិ។
• ឥ��វ នៅយើងនឹៈងនៅធិើើវាម្ពតងនៅទៀត្ថជានៅលើក្នុចំ�ងនៅប្រកាយ ដែត្ថនៅលើក្នុនៅនៈះនៅយើងនឹៈងនៅធិើើចំលនា

នៅលើក្នុនៅលើក្នុ�ំប�ង។



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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• នៅលើក្នុនៃ�សាត ំរបស់្សអុក្នុដ្ឋាក្នុខ់ាងម្ព��ឱ្យយប្រស្សបនឹៈងក្នុប្រម្គាលរចួំ�ត្ថស្សនៈធឹងប្រត្ថង។់
• នៅលើក្នុនៅម្ពនៃ�របស់្សអុក្នុនៅ�ើងនៅលើ នៅផ្ទាត ត្ថអារម្ពមណ៍ុះនៅលើនៅម្ពនៃ�របស់្សអុក្នុ ក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់ពុណ៌ុះ 

នៈិងរ�បរាងរបស់្សវា នៈិងរាល់ដែ�សនៅផ្សាសងៗនៅ�នៅលើនៅម្ពនៃ� នៅម្ពើលវាឱ្យយបានៈប្រគឺបប់្រជំុងនៅប្រជាយ
តាម្ពដែ�លអាចំនៅធិើើនៅ�បានៈ។

• ក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់ម្ពយួៗនៈ�វពុណ៌ុះ នៈិងរ�បរាងរបស់្សម្ពនៈ�ស្សស ឬវត្ថថ�ដែ�ល�ួស្សពុីនៅម្ពនៃ�របស់្ស
អុក្នុ បា�ដែនៈតម្ពនិៈប្រត្ថូវនៅផ្ទាត ត្ថអារម្ពមណ៍ុះឆ្នាំៃ យពុីនៅម្ពនៃ�នៅនាះនៅទ។

៥.  ឥ��វ ស្ស�ម្ពស្សនៈធឹងនៃ�របស់្សអុក្នុ នៅ�ើយនៅផ្ទាត ត្ថអារម្ពមណ៍ុះនៅលើនៅម្ពនៃ�របស់្សអុក្នុ នៅ�ើយចាំបន់ៅផ្សាតើម្ព
បដែងើរ�ង�ូួនៈរបស់្សអុក្នុនៅ�ខាងសាត ំ។

• នៅ�នៅពុលអុក្នុង្ហាក្នុ�ូួនៈ ស្ស�ម្ពរក្នុាជំំ�រនៅជំើងរបស់្សអុក្នុឱ្យយជាបន់ៅលើក្នុប្រម្គាលឥ�ា។ អុក្នុ
ក្នុំពុ�ងង្ហាក្នុនៅចំញពីុប្រត្ថ�ក្នុរបស់្សអុក្នុនៅដ្ឋាយរក្នុាស្សនៈធឹងនៃ�របស់្សអុក្នុ នៅ�ើយអុក្នុនៅ�ដែត្ថ
នៅផ្ទាត ត្ថអារម្ពមណ៍ុះនៅលើនៅម្ពនៃ�របស់្សអុក្នុ      �ដែ�ល។

• បងើិល�ូួនៈឱ្យយឆ្នាំៃ យតាម្ពដែ�លអុក្នុអាចំបត្ថប់ានៈ បនាា បម់្ពក្នុឈប ់ នៅ�ើយទបជំ់ំ�រ
របស់្សអុក្នុ។

• នៅ�ក្នុុ�ងជំំ�រនៅនៈះ អុក្នុក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់អើីដែ�លអុក្នុអាចំនៅម្ពើលនៅ�ើញនៅលើស្សពុីនៅម្ពនៃ�របស់្ស
អុក្នុ ��នៅចំុះអុក្នុ�ឹងថ្លាអុក្នុបានៈបត្ថដ់ែបនៈឆ្នាំៃ យបា�ណាណ នៅ�ើយ។

៦.  នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅលើក្នុនៃ�របស់្សពុួក្នុនៅគឺប្របសិ្សនៈនៅបើពុួក្នុនៅគឺអាចំបត្ថដ់ែបនៈបានៈជានៅលើក្នុទីពុីរ។ ជា
ធិម្ពមតា លំ�ត្ថន់ៅនៈះនាមំ្ពក្នុនៈ�វការភាា ក្នុន់ៅផ្សាអើលពុិត្ថៗពីុសិ្សកុាកាម្ព នៅប្រ�ះភាគឺនៅប្រចំើនៈ/នៅទាះបីជា
ម្ពនិៈដែម្ពនៈទាងំអស់្ស�ុ នៈឹងអាចំនៅធិើើចំលនាបត្ថដ់ែបនៈជានៅលើក្នុទីពុីរ។

៧.  ប្របាបសិ់្សកុាកាម្ពថ្លាអុក្នុនឹៈងពុនៈយល់ពុីម្ព�លនៅ�ត្ថ�ឆ្នាំប់ៗ  បា�ដែនៈតជា�ំប�ងពុួក្នុនៅគឺនឹៈងនៅធិើើលំ�ត្ថ់
ម្ពយួនៅទៀត្ថ។

*** សម្រា�ក់ទីទីួ�ទាំនអាហា�សម្រា�ន់�យ�មេព� ១៥ នាទីី ***

៣.២ �ំហាត់ឃ្នាា្បម្រាក់ដ្ឋាស (១៥ នាទី)

នៅនៈះគឺឺជាការនៅធិើើលំ�ត្ថថ់្លាម្ពពុលស្សប្រម្គាបប់នៅងើើត្ថគឺំរ�នៃនៈថ្លាម្ពពុលការបនៅងើើត្ថរ�បភាពុ។

សិ្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុ់ៗ ប្រត្ថូវ៖

• ប្រក្នុដ្ឋាស្សធិម្ពមតាទំ�ំ ១០ ស្សម្ព x ១០ ស្សម្ព
• បាចិំ
• ដែ�សអំនៅបាះម្ពយួប្របដែវងប្របដែ�ល ២៥ ស្សម្ព ចំងភាា បច់ំ�ងមុ្គាងនៅ�នៈឹងឃុ្លាបប្រក្នុដ្ឋាស្សនៅ�ើម្ពបឱី្យយ

ប្រក្នុដ្ឋាស្សវលិ��ចំនៅបាា ល។
មេសចំក់តីដែណ្តុះនាំសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�
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១.  ដែចំក្នុប្រក្នុដ្ឋាស្សធិម្ពមតាប្របទំ�ំដែ�ល ១០ ស្សម្ព x ១០ ស្សម្ព នៅ�ើយប្របាបសិ់្សកុាកាម្ពឱ្យយគឺ�របនាា ត្ថ់
បញ្ញឈរឱ្យយចំំ�ក្នុក់្នុណាត លប្រក្នុដ្ឋាស្ស នៈិងបនាា ត្ថន់ៅផ្សាតក្នុឱ្យយចំំ�ក្នុក់្នុណាត លប្រក្នុដ្ឋាស្សនៅ�ើម្ពបដីែចំក្នុ
ប្រក្នុដ្ឋាស្សជាបនួៈដែផ្សាុក្នុ។

២.  ដែណុះនាសិំ្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុ់ៗ ឱ្យយដ្ឋាក្នុអ់ក្នុសរ N (ខាងនៅជំើង) នៅ�នៅលើក្នុំពុ�លនៃនៈបនាា ត្ថប់ញ្ញឈរ អក្នុសរ S 
(ខាងត្ថប�ង) នៅ�ដែផ្សាុក្នុខាងនៅប្រកាម្ព អក្នុសរ E (ខាងនៅក្នុើត្ថ) នៅ�ខាងសាត ំចំ�ងបំផ្សា�ត្ថនៃនៈបនាា ត្ថន់ៅផ្សាតក្នុ 
អក្នុសរ W (ខាងលិចំ) នៅ�នៅលើចំ�ងមុ្គាង នៅទៀត្ថនៅ�ើម្ពបតី្ថំណាងឱ្យយចំំណុះ� ចំប្រតី្ថវស័ិ្សយ។

៣.  នៅស្សុើឱ្យយប្រគឺប�ុ់ដ្ឋាក្នុប់្រតី្ថវស័ិ្សយប្រក្នុដ្ឋាស្សនៅ�នៅលើត្ថ�នៅ�ពុីម្ព��ពុួក្នុនៅគឺ។

៤.  ពុួក្នុនៅគឺប្រតូ្ថវកានៈដ់ែ�សជាម្ពយួនៅម្ពនៃ� នៈិងចំងអ�លនៃ�របស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅ�ើយដ្ឋាក្នុគ់ឺួយនៃ�របស់្សពុួក្នុនៅគឺ
នៅ�នៅលើត្ថ�នៅ�ើម្ពបពីុយរួ ឃុ្លាបប្រក្នុដ្ឋាស្សនៅ�នៅលើចំំណុះ� ចំក្នុណាត លប្រត្ថីវស័ិ្សយប្រក្នុដ្ឋាស្ស នៅ�ើយ�ពស់្សពុី
ប្រក្នុដ្ឋាស្សប្របដែ�ល ៣-៥ ស្សម្ព។

៥. ឥ��វ អានៈការដែណុះនា�ំ�ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

• រក្នុាដ្ឋាក្នុន់ៃ�ទបដ់ែ�សឱ្យយជាបន់ៅ�ម្ពយួក្នុដែនៈូងម្ពនិៈឱ្យយក្នុំនៅរ ើក្នុ នៅ�ក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុល
ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះទាងំម្ព�ល។

• (នៅធិើើការដែណុះនា�ំ�ចំខាងនៅប្រកាម្ពម្ពយួ នៅ�នៅពុលអុក្នុនៅ�ើរជំ�ំវញិបនៈាប)់។ នៅដ្ឋាយម្ពនិៈបត�រនៃ�
របស់្សអុក្នុ ស្ស�ម្ពប្រស្សនៃម្ពថ្លាឃុ្លាបប្រក្នុដ្ឋាស្សក្នុំពុ�ងនៅយាងពីុខាងនៅជំើងនៅ�ខាងត្ថប�ង។ អុក្នុ
ប្រត្ថូវដែត្ថនៅជំឿថ្លា វានឹៈងនៅក្នុើត្ថនៅ�ើង។

• (នៅ�នៅពុលអុក្នុនៅ�ើញឃុ្លាបប្រក្នុដ្ឋាស្សចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពរកំ្នុិល ចំ�រផ្សាតល់ការដែណុះនា�ំ�ចំ
ខាងនៅប្រកាម្ព) ឥ��វ ពុាយាម្ពផូ្ទាស់្សបត�រទិស្សនៅ�។ នៅដ្ឋាយម្ពនិៈនៅធិើើចំលនានៃ�របស់្សអុក្នុ 
នៅ�ើយប្រស្សនៃម្ពថ្លានៅម្ពើលឃុ្លាបប្រក្នុដ្ឋាស្សនៅយាងពុីខាងនៅក្នុើត្ថនៅ�ខាងលិចំ ។ អុក្នុប្រត្ថូវដែត្ថនៅជំឿ
ថ្លាវានឹៈងនៅក្នុើត្ថនៅ�ើង។

៦. អុក្នុនឹៈងអាចំនៅម្ពើលនៅ�ើញឃុ្លាបប្រក្នុដ្ឋាស្សចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពរកំ្នុិលបនៈតិចំម្ពតងៗ នៅ�ើយអុក្នុអាចំឭស្ស�រ
ប្របតិ្ថក្នុម្ពមពីុម្ពនៈ�ស្សសនៅ�ក្នុុ�ងបនៈាប ់ នៅ�នៅពុលពុួក្នុនៅគឺស្សនៅងើត្ថនៅម្ពើលចំលនាផ្សាងដែ�រ។ ប្របាប់
សិ្សកុាកាម្ពថ្លាអុក្នុនឹៈងពុនៈយល់ពុីម្ព�លនៅ�ត្ថ�ដែ�លវានៅក្នុើត្ថនៅ�ើងភូាម្ពៗ។

៣.៣ កា�ពិភាក្់សា (១៥ នាទីី)

១.  ពុនៈយល់ថ្លាស្សក្នុម្ពមភាពុទាងំពីុរបានៈយក្នុគឺំរ�តាម្ពរនៅបៀប ដែ�លការបនៅងើើត្ថរ�បភាពុប្រស្សនៅម្ពើប្រស្សនៃម្ព 
គឺឺជាឧបក្នុរណ៍ុះ�ម៏្គានៈថ្លាម្ពពុល។ អត្ថតពុលិក្នុ នៈិង�ណិុះជំាក្នុរនិៈយម្ពនៅប្របើវាជាញឹក្នុញាប។់ ជា
ការពុិត្ថ ប្របសិ្សនៈនៅបើអុក្នុដែស្សើងរក្នុ ថ្លាម្ពពុលនៃនៈការបនៅងើើត្ថរ�បភាពុ (Power of Visualization) 
ឬការបនៅងើើត្ថរ�បភាពុដែបបកី្នុឡា (Sports Visualization) នៅ�ក្នុុ�ងអ�ីនៈធឺិនៅណុះត្ថ គឺឺម្គានៈ
ឧទា�រណ៍ុះជានៅប្រចំើនៈ អំពីុ ក្នុីឡាក្នុរ ឬតារាលប ីៗ  ដែ�លនៅប្របើវានៅ�ើម្ពបសី្សនៅប្រម្ពចំនៅ�លនៅ�ក្នុីឡា 
នៈិងនៅ�លនៅ�អាជំីពុនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ។ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលប្របដែ�លជាចំងប់្រសាវប្រជាវក្នុិចំេការនៅនៈះ
ជាម្ព�នៈ នៅ�ើយនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សឧទា�រណ៍ុះម្ពយួចំំនៈួនៈដែ�លសិ្សកុាកាម្ពនៈឹងសាគ ល់។
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២.  ក្នុុ�ងចិំត្ថតគឺំនិៈត្ថរបស់្សនៅយើង  ការប្រស្សនៅម្ពើប្រស្សនៃម្ពប្រពុឹត្ថតិការណ៍ុះម្ពយួ អាចំជាការពុិត្ថ��ចំប្រពឹុត្ថតិការណ៍ុះ 
ដែ�លបានៈឆ្លូងកាត្ថជ់ាក្នុដ់ែស្សតង។ ប្របសិ្សនៈនៅបើអុក្នុធូាបម់្គានៈការវាយប្រប�រភិយ័រនៈធត្ថ ់ ឬស្ស�បិនៈ
ដែ�លនៅធិើើឱ្យយអុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះភិយ័ខូាចំ ឬម្គានៈនៅរាគឺស្សញ្ញាញ រាងកាយនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ នៅនាះអុក្នុ
�ក្នុ�់�ចំជាបានៈជំួបប្របទះបញ្ញាា នៅនៈះ។

៣.  ឧទា�រណ៍ុះ អត្ថតពុលិក្នុអាចំនៅប្របើការបនៅងើើត្ថរ�បភាពុ នៅ�ើម្ពប�ីើឹក្នុ�ត្ថន់ៅប្រត្ថៀម្ពការប្របក្នុួត្ថ។ 
ប្របសិ្សនៈនៅបើអត្ថតពុលិក្នុ មុ្គាក្នុប់្រត្ថូវបានៈបំ�ក្នុន់ៅដ្ឋាយម្គាា ស្ស�ីនៈវាស់្សចំង្ហាើ ក្នុន់ៅបះ��ងនៅអ�ិចំប្រត្ថូនិៈក្នុ 
នៅ�ើយនៅម្ពើលរ�បភាពុនៃនៈការប្របណាំង នៅនាះ វានឹៈងបង្ហាា ញពុីចំរនៈតអគឺគិស្សនៈី ដែ�លរត្ថម់្ពក្នុកានៈ់
សាចំ�់�ំ��ចំអត្ថតពុលិក្នុក្នុំពុ�ងរត្ថប់្របណាំង��នៅចុាំះដែ�រ។ ការបនៅងើើត្ថរ�បភាពុគឺឺជាថ្លាម្ពពុល�៏
ខូាងំ។

៤.  ការបនៅងើើត្ថរ�បភាពុជំួយឱ្យយម្ពនៈ�ស្សសចំ�លរមួ្ពក្នុុ�ងប្រពឹុត្ថតិការណ៍ុះនៅ�ក្នុុ�ងចិំត្ថតរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅ�ើម្ពបឱី្យយ
ពុួក្នុនៅគឺអាចំទទួលបានៈការនៅជំឿជាក្នុ ់ តាម្ពរយៈការបនៅងើើត្ថឱ្យយម្គានៈភាពុសា� ំ។ វាអាចំជំួយ
ម្ពនៈ�ស្សសឱ្យយបនៅងើើត្ថប្របនៅភិទនៃនៈការចំងចាំសំាចំ�់�ំស្សប្រម្គាបន់ៅធិើើអើីម្ពយួ។ ��នៅចំុះប្របសិ្សនៈនៅបើនៅយើង
ម្គានៈបទស្សម្គាភ ស្សនៈ ៍ នៅ�ើយនៅយើងបានៈ�ើឹក្នុ�ត្ថវ់ានៅដ្ឋាយវជិំាម្គានៈនៅ�ក្នុុ�ងចិំត្ថតរបស់្សនៅយើងឱ្យយ
បានៈ ១០ �ងម្ព�នៈនៅពុលដែ�លនៅយើងនៅធិើើស្សម្គាភ ស្សនៈ ៍នៅនាះនៅ�នៅពុលដែ�លនៅយើងនៅ�នៅធិើើស្សម្គាភ ស្សនៈ ៍
វានៅស្សាើរដែត្ថ��ចំនឹៈងអើីដែ�ល�ួរក្នុាលរបស់្សនៅយើងគិឺត្ថថ្លានៅយើងធូាបប់ានៈស្សម្គាភ ស្សនៈ ៍ ១០ �ង
រចួំម្ពក្នុនៅ�ើយ។ នៅនៈះជំួយឱ្យយនៅយើងរក្នុាភាពុស្សៃបស់ាៃ ត្ថ ់ នៈិងម្គានៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតកានៈដ់ែត្ថខូាងំ
នៅ�នៅពុលនៅយើងនៅធិើើបទស្សម្គាភ ស្សនៈ។៍

៥.  តាម្ពរយៈការនៅម្ពើលរ�បភាពុ�ូួនៈឯងនៅធិើើអើីៗបានៈលអ នៈិងនៅដ្ឋាយរកី្នុរាយ នៅនាះនៅយើងក្នុំពុ�ងបងើប់
រ�បភាពុ�ូួនៈឯងនៅ�ក្នុុ�ងចិំត្ថតថ្លានៅយើងពុ�ដែក្នុនៅធិើើអើីម្ពយួ/ម្គានៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថត។ បនាា បម់្ពក្នុ RAS នៈឹង
ជំួយនៅយើងរក្នុភិស្សត�តាងនៅ�ើម្ពប�ីបំ្រទ និៈងផ្សាតល់ឱ្យកាស្សឱ្យយនៅធិើើអើីម្ពយួ នៈិងស្សនៅប្រម្ពចំនៅ�លនៅ�។

៦.  សារសំ្សខានៈព់ុីស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ គឺឺថ្លានៅ�នៅពុលដែ�លអុក្នុម្គានៈចំំណុះងន់ៃនៈជីំវតិ្ថរបស់្សអុក្នុ ដែ�ល
អុក្នុចំងក់្នុសាងការនៅជំឿជាក្នុ ់ នៅនាះប្រត្ថូវទ�ក្នុនៅពុល នៈិងឱ្យកាស្សឱ្យយ�ូួនៈឯងនឹៈក្នុប្រស្សនៃម្ពវា។ នៅប្របើ
ញាណុះរបស់្សអុក្នុទាងំអស់្សនៅ�ើម្ពបបីនៅងើើត្ថរ�បភាពុនៃនៈនៅស្សណារយីា�នៅនៈះ៖

• រ�បភាពុ
• ស្សនៅម្ពូង
• លំ�ត្ថន់ៅដ្ឋាយចំលនា Kinaesthetic (ការបាះ ចំលនា នៈិងអារម្ពមណ៍ុះ)
• ឃ្លានៈប្របសាទ Olfactory (�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងការ�ិត្ថក្នុូិនៈ)
• ជំីវាា ប្របសាទ Gustatory (�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងរស្សជាត្ថិ)

សក់�មភាពទីីបួន៖ ការនៈិយាយនៅដ្ឋាយវជិំាម្គានៈអំពីុ�ូួនៈឯង

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់ពុីការនៅប្របើប្របាស់្ស ”�ក្នុយ”/ការនៈិយាយនៅដ្ឋាយវជិំាម្គានៈអំពីុ�ូួនៈឯង



106

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

នៅប្របើសូាយនៅ�ើម្ពបដីែណុះនាពីំុនៅ�លគឺំនៈិត្ថ CBT (ស្ស�ម្ពចំ�ចំត្ថំណុះភាា បន់ៅនៈះស្សប្រម្គាបក់ារអានៈបដែនៈថម្ព)។ ពុនៈយល់
ថ្លាប្រត្ថីនៅកាណុះ CBT ជាធិម្ពមតាម្គានៈដែត្ថស្សម្គាស្សធាត្ថ�បីបា�នៅណាណ ះ គឺឺគឺំនិៈត្ថ អារម្ពមណ៍ុះ នៈិងឥរយិាប�។ 
នៅទាះជាយាា ងណា ឧទា�រណ៍ុះនៅ�ក្នុុ�ងសូាយដ្ឋាក្នុប់ញ្ញេ� លទាងំអារម្ពមណ៍ុះផ្សាូ�វកាយផ្សាងដែ�រ នៅប្រ�ះជា
ញឹក្នុញាបធ់ាត្ថ�ទាងំនៅនៈះអាចំជាស្ស�ចំនាក្នុរនៃនៈការ�បប់ារម្ពភ នៅ�ើយក្នុជ៏ំះឥទធិពុល�ល់គឺំនិៈត្ថផ្សាងដែ�រ នៈិង
ជាយថ្លានៅ�ត្ថ��ល់វ�តទាងំម្ព�ល។ ឧទា�រណ៍ុះ នៈរណាមុ្គាក្នុអ់ាចំម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះ�បប់ារម្ពភ នៈិងម្គានៈភាពុតឹ្ថង
នៅ�ក្នុុ�ងប្រទូងរបស់្សពួុក្នុនៅគឺ។ ភាពុតានៈតឹ្ថងនៅនៈះអាចំជំះឥទធិពុល�ល់�ំនៅណុះើ រនៃនៈការគឺិត្ថ ��ចំដែ�លម្ពនៈ�ស្សស
គឺិត្ថថ្លា «�ា� ំម្ពនិៈអាចំនៅធិើើនៅរឿងនៅនៈះបានៈនៅទ» ។ ��នៅចំុះ គឺំនិៈត្ថនៅនៈះនឹៈងបនៅងើើនៈនៈ�វអារម្ពមណ៍ុះ�ប�់នៅងាើម្ព ជានៅ�ើម្ព។

CBT គឺឺជាដែផ្សាុក្នុជំំនាញពុិនៅស្សស្ស នៅ�ើយនៅគឺម្ពនិៈគឺួរពុាយាម្ពអនៈ�វត្ថតវានៅលើម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុន់ៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ នៅដ្ឋាយ�ម នៈ

ម្រាតីមេកាណ្តុះ CBT

មេព�មេវលា៖ ៤៥ នាទី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនំាសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា��ួ

៤.១ បទីបងាា្ញ (១៥ នាទី)

រលឹំក្នុសិ្សកុាកាម្ពអំពីុអានៈ�ភាពុរបស់្ស Pygmalion នៈិងពីុរនៅបៀបដែ�លដែ�នៈក្នុំណុះត្ថន់ៃនៈជំំនៅនៈឿនៅលើ�ូួនៈឯងអាចំ
ប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើង នៈិងនៅលើក្នុត្ថនៅម្ពើើង ប្របសិ្សនៈនៅបើម្ពនៈ�ស្សសនៅថ្លាើ លនៅទាស្សចំំនៅ�ះជំំនៅនៈឿរបស់្សអុក្នុ�នៃទអំពីុ�ូួនៈ
ពុួក្នុនៅគឺ។ នៅនៈះដែប្របជាការនិៈយាយអំពុី�ូួនៈឯងរបស់្សប�គឺគលមុ្គាក្នុ់ៗ  ប្របសិ្សនៈនៅបើការស្សនៈានាអវជិំាម្គានៈនៅក្នុើត្ថនៅ�ើង
�ដែ�លៗនៅ�ក្នុុ�ងចិំត្ថតគឺំនិៈត្ថរបស់្សប�គឺគលមុ្គាក្នុ់ៗ ។



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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ការបណុះត� ះបណាត លជំំនាញនៅទ។ នៅទាះយាា ងណា ម្គានៈបនៅចំេក្នុនៅទស្សទនៈភ់ិូនៈម់្ពយួចំំនៈួនៈ ដែ�លអាចំ
ស្សប្រម្ពបស្សប្រមួ្ពលពុីវធិិីសាស្ត្រីស្សត CBT នៈិងប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើជាម្ពយួការផូ្ទាស់្សបត�រ ការនៈិយាយ�ូួនៈឯងពីុក្នុុ�ងចិំត្ថត 
នៅឆ្នាំព ះនៅ�ការក្នុសាងការនៅជំឿជាក្នុ។់

CBT គឺឺជាការនៅប្របើបនៅចំេក្នុនៅទស្សនៅ�ើម្ពបបី្របឆ្នាំងំនឹៈងគឺំនិៈត្ថ នៈិងឥរយិាប�ដែ�លជំះឥទធិពុលម្ពក្នុនៅលើពុួក្នុនៅគឺ។ 
នៅ�ើម្ពបផូី្ទាស់្សបត�រអារម្ពមណ៍ុះរបស់្សនៅយើងអំពីុអើីម្ពយួ នៅយើងអាចំផូ្ទាស់្សបត�រឥរយិាប� ឬលំនានំៃនៈការគឺិត្ថរបស់្សនៅយើង
បានៈ។ វធិិីសាស្ត្រីស្សតម្ពយួគឺឺ «ផ្ទាា ល់អារម្ពមណ៍ុះជាម្ពយួភាពុភិយ័ខូាចំ នៅ�ើយនៅ�ដែត្ថនៅធិើើវា» ។ ឧទា�រណ៍ុះ អុក្នុ
ប្របដែ�លជាខូាចំក្នុុ�ងការនៈិយាយក្នុុ�ងនៅពុលប្របជំ�ំ នៅ�ើយអុក្នុប្របដែ�លជាម្ពនិៈអាចំផូ្ទាស់្សបត�រការភិយ័ខូាចំនៅនាះ
នៅទ បា�ដែនៈតប្របសិ្សនៈនៅបើអុក្នុរ�ញប្រចាំនៈ�ូួនៈអុក្នុនៅចំញពីុត្ថំបនៈស់្ស��ប្រសួ្សលរបស់្សអុក្នុ នៅ�ើយនៈិយាយវានៅចំញនៅនាះ វា
ទំនៈងជា�ម នៈអើីអាប្រក្នុក្នុ ់ឬអនៈតរាយនឹៈងនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងនៅទ។ នៅ�ើយបទពិុនៅសាធិនៈន៍ៅនៈះអាចំគឺួរដែត្ថផូ្ទាស់្សបត�រលំនានំៃនៈ
ការគឺិត្ថ នៈិងប្របតិ្ថក្នុម្ពមខាងផ្សាូ�វអារម្ពមណ៍ុះបនៈតិចំនៅ�ើម្ពបឱី្យយកានៈដ់ែត្ថវជិំាម្គានៈ។ ប្របសិ្សនៈនៅបើអុក្នុបនៈតអនៈ�វត្ថតវធិិីសាស្ត្រីស្សត
នៅនៈះ នៅនាះវាគួឺរដែត្ថម្គានៈភាពុង្ហាយប្រស្សួលជាងម្ព�នៈ។

នៅទាះយាា ងណា វធិិីង្ហាយបំផ្សា�ត្ថក្នុុ�ងការ�នៈនៅ�រក្នុវ�តនៃនៈការផូ្ទាស់្សបត�រនៅនៈះ គឺឺចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពជាម្ពយួនៈឹង
�ំនៅណុះើ រការខាង «គំឺនិៈត្ថ» ។ រលឹំក្នុ�ល់សិ្សកុាកាម្ពអំពីុភាពុលនៅម្ពអៀងអវជិំាម្គានៈ នៈិងភាពុរនៅវ ើរវាយ ដែ�លនៅយើង
បានៈរក្នុនៅ�ើញនៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុាម្ព�នៈៗ នៈិងពីុរនៅបៀបដែ�លក្នុតាត ទាងំនៅនៈះដ្ឋាក្នុក់្នុប្រម្ពតិ្ថនៅលើការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ
�ូួនៈឯងរបស់្សនៅយើង។

នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅម្ពើលនៅស្សៀវនៅ�លំ�ត្ថរ់បស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅ�ើយឱ្យយពុួក្នុនៅគឺនៅធិើើលំ�ត្ថ ់ ៣.១.១៖ ការដែក្នុត្ថប្រម្ពង់
ការយល់�ឹង ផ្សាតល់ឧទា�រណ៍ុះនៅ�ើម្ពបបីដែនៈថម្ពបរបិទម្ព�នៈនៅពុលផ្សាតល់នៅពុលឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពបញ្ញេបស់្សក្នុម្ពមភាពុ។

៤.២ មេសៀវមេ��ំហាត់ សក់�មភាព�ំហាត់ (៣.១.១ កា�ដែក់តម្រា�ង់កា�យ�់�ឹង) (១៥ នាទី)

នៅធិើើការតាម្ពជំ�ំនៈ��ចំខាងនៅប្រកាម្ពនៅ�ើម្ពបតី្ថប្រម្ពងទ់ិស្សគឺំនៈិត្ថ នៈិងឥរយិាប�នៅ�ើងវញិដែ�លក្នុំណុះត្ថព់ុីការ
នៅជំឿជាក្នុ។់

១.  គិឺត្ថអំពីុសាថ នៈភាពុ ដែ�លអុក្នុចំងម់្គានៈភាពុនៅជំឿជាក្នុជ់ាងម្ព�នៈ។ ក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់គឺំនិៈត្ថ ដែ�ល
អុក្នុម្គានៈនៅ�នៅពុលអុក្នុគិឺត្ថពីុសាថ នៈភាពុនៅ�ើយស្សរនៅស្សរវា។

២. ឥ��វ គឺិត្ថអំពីុរនៅបៀបដែ�លគឺំនិៈត្ថទាងំនៅនាះនៅធិើើឱ្យយអុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះ នៈិងស្សរនៅស្សរពុីអារម្ពមណ៍ុះ
ដែ�លអុក្នុម្គានៈ។ បនៈធ�រអារម្ពមណ៍ុះចំនំៅ�ះ�ូួនៈឯង នៅ�ើយក្នុ�ំវនិៈិចំ័យ័�ូួនៈឯងចំំនៅ�ះអារម្ពមណ៍ុះ
ដែបបនៅនៈះ ចំ�រចំងចាំនំៅយើងទាងំអស់្ស�ុជាម្ពនៈ�ស្សសដែត្ថងម្គានៈការភិយ័ខូាចំ នៈិងការស្សងសយ័។

៣.  ឥ��វ គឺិត្ថអំពីុរនៅបៀប ដែ�លអារម្ពមណ៍ុះនៅធិើើឱ្យយអុក្នុចំង ់និៈងស្សរនៅស្សរវា។
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៤.  ឥ��វ នៅយើងបក្នុនៅ�កានៈគ់ឺំនិៈត្ថនៅ�ើម្ពវញិ  នៅត្ថើម្គានៈវធិិីដែបបវជិំាម្គានៈអើីនៅទៀត្ថ ដែ�លនៅយើងអាចំ
ដែក្នុដែប្រប និៈងពិុចាំរណានៅ�ើងវញិបានៈ? ចំ�រស្សរនៅស្សរវា។

៥.  ឥ��វ ឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុក្នុំដែណុះទប្រម្ពងដ់ែ�លនៅយើងបានៈនៅលើក្នុនៅ�ើង នៅ�ើយស្ស�ម្ពបិទដែភិុក្នុរបស់្ស
អុក្នុ នៅ�ើយនិៈយាយវានៅ�កានៈ�់ូួនៈអុក្នុពីុក្នុុ�ងចិំត្ថតឱ្យយបានៈនៅប្រចំើនៈ�ង។ សាក្នុលបង នៈិង
ប្រស្សនៃម្ពនៅម្ពើលថ្លា នៅត្ថើក្នុំដែណុះទនៅប្រម្ពងន់ៅនាះម្គានៈលក្នុុណុះៈ��ចំនៅម្ពតចំ នៈិងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ង��ចំ
នៅម្ពតចំនៅ�ក្នុុ�ងការអនៈ�វត្ថតជាក្នុដ់ែស្សតង។

៦.  នៅ�នៅពុលដែ�លអុក្នុនៅធិើើ��ចំនៅនៈះ ស្ស�ម្ពក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់ក្នុុ�ងចិំត្ថតថ្លា នៅត្ថើអារម្ពមណ៍ុះរបស់្សអុក្នុផូ្ទាស់្ស
បត�រយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ? នៅត្ថើអុក្នុស្សនៅងើត្ថនៅម្ពើលនៅ�ើញការផូ្ទាស់្សបត�រអារម្ពមណ៍ុះរបស់្សអុក្នុដែ�រ ឬនៅទ? 
នៅត្ថើអុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះប្រសាល�ូួនៈ និៈងង្ហាយប្រស្សួលជាងនៅ�ក្នុុ�ង�ូួនៈអុក្នុនៅទ?

៧.  នៅត្ថើអារម្ពមណ៍ុះ�មីនៅធិើើឱ្យយអុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ងណា? នៅត្ថើអុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លាម្គានៈ
ស្សម្ពត្ថថភាពុ ឬជំំរ�ញចិំត្ថតឱ្យយម្គានៈឥរយិាប�វជិំាម្គានៈជាងនៅនៈះនៅទ?

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

ពុនៈយល់ថ្លានៅ�នៅពុលនៅប្របើវធិិីសាស្ត្រីស្សតនៅនៈះ គឺឺប្រត្ថូវម្គានៈតាក្នុទ់ិចំនៅប្របើវាបនៈតិចំម្ពតងៗ  នៈិងតាម្ពការជាក្នុដ់ែស្សតង។ 
ឧទា�រណ៍ុះ ប្របសិ្សនៈនៅបើការផូ្ទាស់្សបត�រ ដែ�លអុក្នុចំងប់នៅងើើត្ថ ម្គានៈទំ�ំធិំនៅពុក្នុនៅ�ើម្ពប�ីំនៅណុះើ រការ នៅនាះ
ជា�ំប�ងប្រត្ថូវចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពជាម្ពយួនៈឹងការផូ្ទាស់្សបត�រដែ�លត្ថ�ចំ នៅ�ើយ�ំនៅណុះើ រការបនៈតិចំម្ពតងៗ ។

៤.៣ សក់�មភាព�ំហាត់ (៣.១.១ កា�ដែក់តម្រា�ង់កា�យ�់�ឹង) (១៥ នាទី)

ផ្សាតល់ឱ្យយសិ្សកុាកាម្ព ១៥ នាទីនៅ�ើម្ពបអីនៈ�វត្ថតស្សក្នុម្ពមភាពុលំ�ត្ថន់ៅដ្ឋាយ�ូួនៈឯង។

៤.៤ កិ់ចំចពិភាក្់សាមេពញអងគ (១៥ នាទី)

នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពផ្សាតល់នៅយាបល់ នៈិងនៅលើសំ្សណួុះរប្របសិ្សនៈនៅបើម្គានៈ ។

បិទនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅដ្ឋាយពុនៈយល់ថ្លាតាម្ពរយៈវទិាសាស្ត្រីស្សតនៅលើប្របពុន័ៈធប្របសាទ នៅយើង�ឹងថ្លាការនៅធិើើផ្សាាួនៈៗ
គឺឺជាគឺនៈូឹះក្នុុ�ងការបងើបន់ៈ�វលំនានំៃនៈការគឺិត្ថវជិំាម្គានៈ នៅប្រ�ះវធិិីនៅនៈះជំួយបងើបន់ៈ�វវធិិី�មីនៃនៈការគឺិត្ថ នៈិងបនៅងើើត្ថ
ផ្សាូ�វប្របសាទវជិំាម្គានៈ។ 



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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ទីិ�ឋភាពទីូមេ�អំពីមេ�ោ្ងសិក់្សា

សក់�មភាព គោ�បំណ្តុះង ព្�វ្លា

១. នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាស្សតីពុីការនៅជំឿ
ទ�ក្នុចិំត្ថត

នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់ពុីស្សម្គាស្សធាត្ថ�ចាំំបាចំ់ស្សប្រម្គាប់ការ
ប្របាប្រស័្សយទាក្នុ់ទងប្របក្នុបនៅដ្ឋាយប្របសិ្សទធភាពុនៅ�កុ្នុ�ង
ការង្ហារជាប្រក្នុុម្ព។

៩០ នាទី

២. ការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់ពុីស្សម្គាស្សធាត្ថ�ចាំបំាចំស់្សប្រម្គាបក់ារ
ប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងប្របក្នុបនៅដ្ឋាយប្របសិ្សទធភាពុនៅ�ក្នុុ�ង
ការង្ហារជាប្រក្នុុម្ព នៈិងរនៅបៀបដែ�លវាទាក្នុទ់ងនឹៈង
ទំនៈ�ក្នុចិំត្ថត និៈងការការ�រ�ូួនៈ។

៤៥ នាទី

៣. «ទប្រម្ពងន់ៃនៈការប្របាប្រស័្សយ
ទាក្នុទ់ង»

នៅ�ើម្ពបកី្នុំណុះត្ថ់ពុីស្សម្គាស្សធាត្ថ�ចាំំបាចំ់ស្សប្រម្គាប់ការប្របា
ប្រស័្ស ទា ក្នុ់ទ ង ប្រប ក្នុ ប នៅដ្ឋា យ ប្រប សិ្ស ទធ ភា ពុ នៅ� កុ្នុ� ង
ប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប។់

៤៥ នាទី

សៀ�ោៅង�ិកាទីីពី�

កាៅ�ម្រាបាៅម្រា�័យទាំៅក់ទីង 

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបកី្នុំណុះត្ថក់ារប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងអវជិំាម្គានៈ និៈងវជិំាម្គានៈនៅលើការដែប្របប្របួលរបស់្សប្រក្នុុម្ព

វតុ�បំណ្តុះងថ្ងៃនកា�មេ�ៀនសូម្រាត ៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងអាចំសាគ ល់...

• កំ្នុណុះត្ថក់ារប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងអវជិំាម្គានៈ និៈងវជិំាម្គានៈនៅលើការដែប្របប្របួលរបស់្សប្រក្នុុម្ព
• បនៅងើើត្ថការឆូ្ល�ះបញ្ញាេ ំងនៅលើការដែប្របប្របួលជាស្សកាត នៈ�ពុលនៅ�កុ្នុ�ងបរបិទនៃនៈការទំនាក្នុ់ទំនៈងជា

ប្រកុ្នុម្ព
�យ�មេព�៖ ១៩៥ នាទី (រមួ្ពទាងំការស្សប្រម្គាក្នុទទួលទានៈអា�រស្សប្រម្ពនៈ ់១៥ នាទី)

ស�ា្�� ស្ចំក់តីណ្នាំអំពីកា�ត្ៀ�ស�ា្��

ប្រក្នុណាត្ថប់ិទដែភិុក្នុ ឧបស្សគឺគ នៈិង
ក្នុិចំេការស្សប្រម្គាប់នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាស្សតីពុីការ
នៅជំឿទ�ក្នុចិំត្ថត

ស្ស�ម្ពនៅម្ពើលក្នុំណុះត្ថល់ម្ពអតិ្ថក្នុុ�ងដែផ្សាុក្នុស្សនៅងុបនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា
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សក់�មភាពទីី�ួយ៖ នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាស្សតីពុីទំនៈ�ក្នុចិំត្ថត

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់ពុីស្សម្គាស្សធាត្ថ�ចាំបំាចំស់្សប្រម្គាបក់ារប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងប្របក្នុបនៅដ្ឋាយ
ប្របសិ្សទធភាពុនៅ�ក្នុុ�ងការង្ហារជាប្រកុ្នុម្ព។

មេព�មេវលា៖ ៩០ នាទី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនាំសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា��ួ

១.១ មេ�ោ្ងសិក់្សាសតីពីទីំនុក់ចិំតត (៩០ នាទី)

កា�មេ�ៀបចំំសក់�មភាព

ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះត្ថប្រម្ពូវឱ្យយម្គានៈការនៅរៀបចំំ នៈិងធិនៈធានៈយាា ងនៅប្រចំើនៈជាម្ព�នៈ បា�ដែនៈតវាម្គានៈប្របសិ្សទធភាពុ�ពស់្សក្នុុ�ង
ការជំួយសិ្សកុាកាម្ពឱ្យយគិឺត្ថអំពីុការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងជាប្រក្នុុម្ព នៈិងការយល់ចំិត្ថត នៅ�ើយវាក្នុជ៏ាលំ�ត្ថ់
ក្នុសាងស្សម្ពត្ថថភាពុប្រក្នុុម្ព�អ៏សាេ រយផ្សាងដែ�រ។

ម្គានៈជំនៅប្រម្ពើស្សនៅផ្សាសងៗ�ុជានៅប្រចំើនៈអំពីុរនៅបៀប ដែ�លអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលនៅរៀបចំំស្សក្នុម្ពមភាពុ បា�ដែនៈតប្រត្ថូវដែត្ថម្គានៈ 
«នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាស្សតីពុីការនៅជំឿទ�ក្នុចិំត្ថតនៅលើ�ុ» ដែ�លបានៈនៅរៀបចំំប្រគឺបប់្រ�នៈស់្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ពទាងំអស់្សសិ្សក្នុា
ជាប្រក្នុុម្ព និៈងម្ពយួប្រក្នុុម្ពម្គានៈ�ុ៣នាក្នុ។់

នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាស្សតីពីុការនៅជំឿទ�ក្នុចិំត្ថតអាចំម្គានៈលំនា�ំ�ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

• នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាពីុឧបស្សគឺគ ម្គានៈរមួ្ពម្គានៈឧបស្សគឺគដែផ្សាុក្នុរ�បវនៈតជានៅប្រចំើនៈ ដែ�លសិ្សកុាកាម្ពប្រត្ថូវការ
ឆូ្លងកាត្ថ។់ឧទា�រណ៍ុះ បណុះត� ំ នៅកាណុះ(cones)ដែ�លពុួក្នុនៅគឺប្រត្ថូវរត្ថវ់ាងតាម្ព ឬក្នុងប្របនៅ�ង
ដែ�លពុួក្នុនៅគឺប្រតូ្ថវនៅ�ើរកាត្ថ ់ឬបាល់ដែ�លពួុក្នុនៅគឺប្រត្ថូវនៅបាះ។

• សំ្សណុះ�ំ កិ្នុចំេការដែ�លពួុក្នុនៅគឺប្រតូ្ថវការនៅ�ើម្ពបបីំនៅពុញ ឧ. ការបត្ថយ់នៈតនៅ�ះប្រក្នុដ្ឋាស្ស នៅរៀបចំំវត្ថថ�តាម្ព
ទំ�ំ។

• ការរមួ្ពបញ្ញេ� លនៃនៈកិ្នុចំេការឧបស្សគឺគផ្សាូ�វកាយ នៈិងកិ្នុចំេការនៅផ្សាសងៗ។

នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាប្រតូ្ថវនៅរៀបចំំនៅ�ើង��ចំ�ុនៅបះបិទ នៅ�ើម្ពបឱី្យយប្រក្នុុម្ពនីៈម្ពយួៗម្គានៈកិ្នុចំេការដែ�លប្រត្ថូវបំនៅពុញ��ចំ�ុ។ 
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាក្នុប៏្រត្ថូវបានៈនៅរៀបចំំនៅ�ើង�ំណាល�ុផ្សាងដែ�រ នៅប្រ�ះថ្លាប្រក្នុុម្ពទាងំអស់្សនៈឹងប្របក្នុួត្ថប្របដែជំងជាម្ពយួ�ុ
នៅ�ើម្ពបនីៅម្ពើលថ្លានៅត្ថើប្រក្នុុម្ពណានឹៈងបញ្ញេបន់ៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅលឿនៈជាងនៅគឺ។

ប្រក្នុុម្ពប្រត្ថូវម្គានៈសិ្សកុាកាម្ព ៣ រ�ប នៅ�ើយសិ្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុ់ៗ នឹៈងឆូ្នាំស់្សនៅវនៈ�ុឆូ្លងកាត្ថក់្នុិចំេការទាងំអស់្ស �ណុះៈ
ដែ�លស្សម្គាជំិក្នុប្រកុ្នុម្ពពីុរនាក្នុន់ៅផ្សាសងនៅទៀត្ថទទួលយក្នុតួ្ថនាទីនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថដែ�លបានៈក្នុំណុះត្ថ។់ ��នៅចំុះម្គានៈ ៣ 
ជំ�ំ។ បនាា បពី់ុជំ�ំទី ១  និៈងជំ�ំទី ២ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រមួ្ពលប្រត្ថូវនៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពទាងំអស់្សចាំក្នុនៅចំញពុីបនៈាប ់



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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�ណុះៈដែ�ល�ត្ថន់ៅធិើើការ ដែក្នុស្សប្រម្ពួលបនៈតិចំនៅលើលំដ្ឋាបលំ់នៅដ្ឋាយនៃនៈឧបស្សគឺគ ឬកិ្នុចំេការនៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានីៈ
ម្ពយួៗ។

មេសចំក់តីដែណ្តុះនាំសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

១.  ដែចំក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាប្រក្នុុម្ពម្គានៈ�ុបីនាក្នុ ់នៅ�ើយពុនៈយល់ថ្លាពុួក្នុនៅគឺនឹៈងនៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុម្ពយួនៅ�ថ្លា 
«កិ្នុចំេការការនៅជំឿទ�ក្នុចិំត្ថត» ។ ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះនឹៈងប្រត្ថូវអនៈ�វត្ថត ៣ �ងនៅ�ើម្ពបឱី្យយស្សម្គាជំិក្នុមុ្គាក្នុ់ៗ
នៅ�ក្នុុ�ងប្រកុ្នុម្ពម្គានៈឱ្យកាស្សនៅ�ើរត្ថួនាទីនៈីម្ពយួៗនៃនៈត្ថួនាទីទាងំ ៣ ខាងនៅប្រកាម្ពនៅនៈះ៖

• អុក្នុនៅធិើើប្រតាបត់ាម្ព នៈឹង�ក្នុប់្រក្នុណាត្ថប់ិទដែភិុក្នុ នៅ�ើយនៈឹងប្រត្ថូវ�ឹក្នុនានំៅដ្ឋាយប្របធានៈ
ប្រក្នុុម្ព នៃនៈកិ្នុចំេការ ការនៅជំឿទ�ក្នុចិំត្ថត។

• ប្របធានៈប្រក្នុុម្ព នៈឹង�ឹក្នុនាអំុក្នុនៅធិើើប្រតាបត់ាម្ព តាម្ពរក្នុិចំេការ ការនៅជំឿទ�ក្នុចិំត្ថត។ ប្របធានៈ
ប្រកុ្នុម្ពម្ពិនៈប្រតូ្ថវបានៈអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឱ្យយបាះ�ល់រាងកាយជាម្ពួយអុក្នុនៅធិើើ ប្រតាប់តាម្ពនៅទ។ 
ប្របធានៈប្រក្នុុម្ពអាចំដែណុះនាអំុក្នុនៅធិើើប្រតាបត់ាម្ព នៅដ្ឋាយនៅប្របើស្សនៅម្ពូងដែត្ថបា�នៅណាណ ះ។

• អុក្នុស្សនៅងើត្ថការណ៍ុះ នៈឹងឃូ្លានំៅម្ពើលអនៈតរក្នុម្ពមរវាងប្របធានៈប្រក្នុុម្ព នៈិងអុក្នុនៅធិើើប្រតាបត់ាម្ព 
នៅ�ើយស្សរនៅស្សរក្នុំណុះត្ថច់ំំណំាអំពីុអើី ដែ�លពុួក្នុនៅគឺនៅធិើើបានៈលអ នៈិងអើីដែ�លប្រត្ថូវនៅធិើើការដែក្នុ
លម្ពអ។

២.  ពុនៈយល់ថ្លា វាជាការប្រប�ងប្របណាំងជាប្រកុ្នុម្ព នៅ�ើយនៈឹងម្គានៈការប្របណាំងចំំនៈួនៈ ៣ នៅ�ើម្ពបឲី្យយ
ស្សម្គាជំិក្នុមុ្គាក្នុ់ៗ នៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពអាចំនៅ�ើរត្ថួនាទីនៈីម្ពយួៗ។ នៈឹងម្គានៈការស្សប្រម្គាក្នុ�ូីម្ពយួ
នៅ�ចំនៅនូាះនៅពុលនៃនៈការប្របណាំងនីៈម្ពយួៗក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុល ដែ�លប្រក្នុុម្ពទាងំអស់្សនៈឹងចាំក្នុនៅចំញ
ពុីបនៈាប ់នៅ�ើម្ពបអីុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំផូ្ទាស់្សបត�រ ចំំណុះ� ចំនៃនៈកិ្នុចំេការ ការនៅជំឿទ�ក្នុចិំត្ថត។

៣. ពុនៈយល់ថ្លា នៅ�នៅពុលប្របធានៈប្រក្នុុម្ពក្នុំពុ�ងផ្សាតល់ការដែណុះនា�ំល់អុក្នុនៅធិើើប្រតាបត់ាម្ព អុក្នុ ស្សប្រម្ពប
ស្សប្រមួ្ពលនៈឹងផ្សាតល់ការដែណុះនា�ំល់ប្របធានៈប្រកុ្នុម្ពអំពីុរនៅបៀបផ្សាតល់ការដែណុះនាជំា�ក្នុយសំ្ស�ី�ល់
អុក្នុនៅធិើើប្រតាបត់ាម្ព ��ចំជាការ�សបឹប្របាបន់ៅ�ើម្ពបដីែណុះនា។ំ

• អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលនឹៈងពុាយាម្ពផ្សាតល់ការដែណុះនាទំាងំនៅនៈះ�ល់ប្របធានៈប្រកុ្នុម្ព នៅដ្ឋាយ
ម្ពនិៈអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឱ្យយអុក្នុនៅធិើើប្រតាបត់ាម្ព សាត បលឺ់នៅទ នៅប្រ�ះវានៅធិើើឱ្យយកានៈដ់ែត្ថម្គានៈភាពុ
សាើ �ប។់ ម្គានៈជំនៅប្រម្ពើស្សពុីរស្សប្រម្គាបក់ារនៅធិើើដែបបនៅនៈះ។
i. ប្រពីុនៈនៅស្សចំក្នុតីដែណុះនាចំំំនៈួនៈបីដែ�លម្គានៈដ្ឋាក្នុន់ៅល�នៅ�នៅលើចំាបន់ៈីម្ពយួៗ (វា

អាចំជាការដែណុះនា�ំ�ចំ�ុ បា�ដែនៈតតាម្ពលំដ្ឋាប�់�ស្ស�ុ ��នៅចំុះនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានីៈម្ពយួ
ៗម្គានៈ ៣ �ង នៅ�ើយការដែណុះនាបំ្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់ជំ�នៈ��ស្ស�ុ)។ នៅ�នៅពុល
អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលចំងឱ់្យយប្របធានៈប្រក្នុុម្ពផ្សាតល់ជំ�នៈតាម្ពវធិិីនៅផ្សាសង នៅនាះពុួក្នុនៅគឺ
ដែប្រស្សក្នុថ្លា «ប្របធានៈប្រក្នុុម្ពនៅប្របើប្របាស់្សការដែណុះនានំៅល�…  (បញ្ញេ� លនៅល�)» ។
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ii. បនៅងើើត្ថសូាយម្ពយួចំំនៈួនៈ ជាម្ពយួនៈឹងការដែណុះនាអំំពីុអើីដែ�លអុក្នុស្សប្រម្ពប
ស្សប្រមួ្ពល នៈឹងនៅប្របើប្របាស់្សនៅ�ើម្ពបទីាញចំំណាបអ់ារម្ពមណ៍ុះរបស់្ស ប្របធានៈប្រក្នុុម្ព។ 
ឧទា�រណ៍ុះ ការផ្សាូ� ំក្នុដែញ្ញេ  នៅ�ើម្ពបបីញ្ញឈបស់្សក្នុម្ពមភាពុ នៅ�ើយទាញអារម្ពមណ៍ុះម្ពក្នុ
នៅលើសូាយ ដែ�ល       “ដែប្រស្សក្នុដែណុះនាខូំាងំៗ” ។

• ការដែណុះនានំៅផ្សាសងៗ�ុខាងនៅប្រកាម្ពប្រត្ថូវបានៈដែណុះនា ំ (អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលប្រត្ថូវបានៈ
នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឱ្យយផ្សាតល់បដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថតាម្ពការស្សនៅប្រម្ពចំចិំត្ថតរបស់្ស�ូួនៈ)៖
i. និៈយាយនៅលឿនៈណាស់្ស
ii. ដែប្រស្សក្នុដែណុះនាខូំាងំៗ
iii. �សបឹប្របាបន់ៅ�ើម្ពបដីែណុះនាំ
iv. ប្របាប់អុក្នុនៅធិើើ ប្រតាប់តាម្ពថ្លាពុួក្នុនៅគឺម្ពិនៈប្រត្ថូវបានៈអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឱ្យយសួ្សរសំ្សណួុះរនៅទ 

នៅ�ើយពុួក្នុនៅគឺសាត បដ់ែត្ថនៅស្សចំក្នុតីដែណុះនាបំា�នៅណាណ ះ។
• ��ចំការដែណុះនាខំាងនៅលើ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលបញ្ញឈបស់្សក្នុម្ពមភាពុនៅ�នៅពុលណាម្ពយួ

នៅ�ក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុលនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា នៅ�ើយដែណុះនា�ំល់ប្របធានៈប្រក្នុុម្ពប្រក្នុុម្ពនីៈម្ពយួៗឱ្យយបត�រ
ក្នុដែនៈងូ�ុ។ នៅនៈះម្គានៈនៈយ័ថ្លាអុក្នុនៅធិើើប្រតាបត់ាម្ពប្រត្ថូវទ�ក្នុឱ្យយនៅ�ដែត្ថមុ្គាក្នុឯ់ង (�ណុះៈ
ដែ�លកំ្នុពុ�ងបិទដែភិុក្នុ) នៅ�ើយនៈឹងម្ពនិៈ�ឹងថ្លានៈរណាជាប្របធានៈប្រកុ្នុម្ព�មីនៅនាះនៅទ។

៤.  ពុនៈយល់ថ្លា នៅនៈះគឺឺជាស្សក្នុម្ពមភាពុស្សបាយរកី្នុរាយ បា�ដែនៈតប្របសិ្សនៈនៅបើនៅ�នៅពុលណាម្ពយួក្នុុ�ង
អំ��ងនៅធិើើលំ�ត្ថន់ៈរណាមុ្គាក្នុម់្គានៈអារម្ពមណ៍ុះម្ពនិៈប្រស្សួល នៅនាះពុួក្នុនៅគឺអាចំផ្សាតល់ស្សញ្ញាញ នៅ�ើម្ពប ី
បញ្ញឈប ់(អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរកំ្នុណុះត្ថព់ុីស្សញ្ញាញ ស្សម្ពប្រស្សបស្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ពនៅប្របើ) ។

៥.  �ំនៅណុះើ រការស្សក្នុម្ពមភាពុនៅម្គាា ងសិ្សក្នុាបី�ង។ ស្សក្នុម្ពមភាពុនីៈម្ពយួៗចំំណាយនៅពុលប្របដែ�ល 
២០ នាទី នៅដ្ឋាយម្គានៈចំនៅនូាះនៅពុល ១០ នាទីស្សប្រម្គាបជ់ំ�ំនៈីម្ពយួៗនៅ�ើម្ពបផូី្ទាស់្សបត�រនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា។

*** ឈប់សម្រា�ក់ទីទីួ�ទាំនអាហា�សម្រា�ន់�យ�មេព� ១៥ នាទីី ***



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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សក់�មភាពទីីពី�៖ ការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់ពុីស្សម្គាស្សធាត្ថ�ចាំបំាចំស់្សប្រម្គាបក់ារប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងប្របក្នុបនៅដ្ឋាយ
ប្របសិ្សទធភាពុនៅ�ក្នុុ�ងការង្ហារជាប្រក្នុុម្ព នៈិងរនៅបៀបដែ�លវាទាក្នុទ់ងនឹៈងទំនៈ�ក្នុចិំត្ថត និៈងការការ�រ�ូួនៈ។

មេព�មេវលា៖ ៤៥ នាទី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនាំសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

២.១ កា��ួ�ះបញ្ហាំ្ំងជា�ក់េណ្តុះ�បុគ្គគ� (៥ នាទី)

បង្ហាា ញសូាយ�ល់សិ្សកុាកាម្ព នៅ�ើយនៅស្សុើឱ្យយពុួក្នុនៅគឺឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងនៅលើសំ្សណួុះរ នៈិងក្នុត្ថប់្រតានៅ�ក្នុុ�ងនៅស្សៀវនៅ�  
លំ�ត្ថរ់បស់្សពុួក្នុនៅគឺ។

២.២ កា��ួ�ះបញ្ហាំ្ំងជាម្រាក់ុ� (២០ នាទី)

នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពប្រត្ថ�បន់ៅ�ប្រក្នុុម្ពរបស់្សពុួក្នុនៅគឺវញិស្សប្រម្គាបក់្នុិចំេការក្នុុ�ងកិ្នុចំេការការនៅជំឿទ�ក្នុចិំត្ថត នៅ�ើយនៅស្សុើឱ្យយ
ពុួក្នុនៅគឺពិុភាក្នុាពីុចំំណុះ� ចំឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងនៅ�នៅលើសូាយ។

• នៅត្ថើអុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ងណាកុ្នុ�ងអំ��ងនៅពុលបំនៅពុញក្នុិចំេការ
នៅនាះ?

• នៅត្ថើធាត្ថ� ជាក្នុ់�ក្នុ់នៃនៈ វ ធិិី ប្របាប្រស័្សយទាក្នុ់ទងជាម្ពួយអុក្នុនៅធិើើឱ្យយ
អុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លាកានៈដ់ែត្ថម្គានៈភាពុនៅជំឿជាក្នុជ់ាងម្ព�នៈ ឬតិ្ថចំជាង
ម្ព�នៈក្នុុ�ងការបំនៅពុញក្នុិចំេការដែ�រ ឬនៅទ?

• នៅត្ថើអុក្នុចំងឱ់្យយនៅគឺនិៈយាយ នៈិងដែណុះនាបំ្របាបយ់ាា ង��ចំនៅម្ពតចំ?

កា��ួ�ះបញ្ហាំ្ំង
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២.៣ ក់ិចំចពិភាក់្សាមេពញអងគ (២០ នាទីី)

នៅស្សុើស្ស�ំនៅយាបល់របស់្សប្រក្នុុម្ព និៈងក្នុត្ថប់្រតាចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈ់ៗ  ដែ�លអាចំនៅយាងបានៈនៅពុញម្ពយួស្សបាត �៍។

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

ចំំណុះ� ចំ/សំ្សណួុះរសំ្សខានៈ់ៗ ម្ពយួចំំនួៈនៈ៖

• នៅត្ថើអុក្នុធូាប់ឆូ្លងកាត្ថ់ការប្របាប្រស័្សយទាក្នុ់ទងនៅ�ក្នុដែនូៈងនៅធិើើការ 
ដែ�លជំះឥទធិពុលអវជិំាម្គានៈ�ល់ការនៅជំឿជាក្នុ់នៅលើ�ូួ នៈឯងដែ�រ 
ឬនៅទ?

• នៅត្ថើម្គានៈនៈរណាមុ្គាក្នុន់ៅធិើើឱ្យយអុក្នុ ឬម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារមុ្គាក្នុម់្គានៈអារម្ពមណ៍ុះ
ថ្លាម្គានៈសិ្សទធិអំណាចំ ឬជំួយ�ល់ការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង 
នៅ�ក្នុដែនៈងូនៅធិើើការតាម្ពរយៈវធិិីប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ង�ុដែ�រ ឬនៅទ?

• នៅត្ថើម្គានៈនៈរណាមុ្គាក្នុន់ៅធិើើឱ្យយអុក្នុ ឬម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារមុ្គាក្នុម់្គានៈអារម្ពមណ៍ុះ
ថ្លាម្ពនិៈម្គានៈសិ្សទធិអំណាចំ ឬម្ពនិៈប្រស្សួលនៅ�ក្នុដែនៈូងនៅធិើើការតាម្ពរយៈ
វធិិីប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ង�ុដែ�រ ឬនៅទ?

កា��ួ�ះបញ្ហាំ្ំង

• នៅត្ថើម្គានៈការលំបាក្នុអើី �ូះកុ្នុ�ងការប្របាប្រស័្សយទាក្នុ់ទងកុ្នុ�ងនៅពុល
បំនៅពុញកិ្នុចំេការ?

• នៅត្ថើអើី�ំនៅណុះើ រការបានៈលអ?
• នៅត្ថើម្គានៈវធិិីណាម្ពយួ ដែ�លឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ង

នៅ�ក្នុុ�ងប្រកុ្នុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាបដ់ែ�រ ឬនៅទ?
• នៅត្ថើអុក្នុគិឺត្ថថ្លា នៅយនៈឌ័ ័ រម្គានៈផ្សាលបាះ�ល់ចំនំៅ�ះវធិិី ដែ�លម្ពស្ត្រីនៈតី

អនៈ�វត្ថតចំាបប់្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ង�ុដែ�រ ឬនៅទ? នៅត្ថើការប្របាប្រស័្សយ
ទាក្នុទ់ងនៅ�ក្នុដែនៈងូនៅធិើើការម្គានៈបញ្ញាា ប្របឈម្ពអើី�ូះ?

កា��ួ�ះបញ្ហាំ្ំង



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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• ធាត្ថ�ផ្សាសនំៃនៈការប្របក្នុួត្ថប្របដែជំងដែត្ថងដែត្ថបនៅងើើនៈស្សម្គាព ធិ នៅ�ើយប្រកុ្នុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាបដ់ែត្ថងនៅធិើើ
ការ  នៅ�ក្នុុ�ងបរយិាកាស្សម្ពយួ ដែ�លម្គានៈស្សម្គាព ធិ�ពស់្ស។ នៅ�នៅពុលដែ�លនៅយើងម្គានៈភាពុ
តានៈតឹ្ថង ម្ព��ង្ហារនៃនៈការយល់�ឹងរបស់្សនៅយើងក្នុទ៏ទួលរងស្សម្គាព ធិផ្សាងដែ�រ។ នៅ�ើម្ពបឱី្យយ
ម្គានៈប្របសិ្សទធភាពុនៅ�ក្នុុ�ងបរយិាកាស្ស ដែ�លម្គានៈស្សម្គាព ធិ�ពស់្សវាជាការសំ្សខានៈណ់ាស់្ស ដែ�ល
ស្សម្គាជំិក្នុប្រកុ្នុ ម្ពប្រតូ្ថវយក្នុចំិត្ថតទ�ក្នុដ្ឋាក្នុច់ំំនៅ�ះវធិិីដែ�លពុួក្នុនៅគឺប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ង�ុ។

• នៅត្ថើការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងដែបបណា ដែ�លម្ពនៈ�ស្សសយល់ថ្លាង្ហាយប្រស្សួល ឬលំបាក្នុបំផ្សា�ត្ថក្នុុ�ង
ការអនៈ�វត្ថតតាម្ព? នៅ�ើយនៅ�ត្ថ�អើី?

• នៅត្ថើអុក្នុនៅធិើើប្រតាបត់ាម្ព ម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ងណានៅ�នៅពុលពុួក្នុនៅគឺប្រត្ថូវបានៈទ�ក្នុឱ្យយនៅធិើើការ នៅដ្ឋាយ
�ូួនៈ ឯង នៅ�ើយប្របធានៈប្រក្នុុម្ពប្រត្ថូវបានៈផូ្ទាស់្សបត�រ�ុ? នៅត្ថើវាឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុការដែប្របប្របួលរបស់្សប្រក្នុុម្ព
យាា ង��ចំនៅម្ពតចំ?

• នៅយើងប្រតូ្ថវចំងចាំថំ្លា នៅយើងទាងំអស់្ស�ុម្គានៈត្ថប្រមូ្ពវការទំនាក្នុទ់ំនៈង��ស្ស�ុ។ ការដែប្របប្របួលជា
ស្សកាត នៈ�ពុលអាចំខូាងំនៅ�ើង ឬអនៈ�់យតាម្ពរយៈការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ង។ ឧទា�រណ៍ុះ 
ទំនាក្នុទ់ំនៈងវជិាា ជំីវៈដែ�លប�គឺគលមុ្គាក្នុម់្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លា�ើះសិ្សទធិអំណាចំ នៈឹងប្រត្ថូវបាក្នុដ់ែបក្នុ 
នៅដ្ឋាយសារអុក្នុប្រគឺបប់្រគឺងមុ្គាក្នុដ់ែ�លនិៈយាយខូាងំៗ ឬម្គានៈចំរតិ្ថគឺនៅ�ូើនៈ។

• នៅត្ថើអុក្នុស្សនៅងើត្ថការណ៍ុះ នៅ�ើញអើី�ូះ ដែ�លពុិបាក្នុនៅម្ពើល/សាត ប?់ ការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងម្ពនិៈលអ
នៅ�ទ�ទាងំប្រកុ្នុម្ពទាងំម្ព�លនឹៈងបាះ�ល់នៅ��ល់វបបធិម្ពរ៌បស់្សប្រក្នុុម្ព ដែ�លជាលទធផ្សាល វានៈឹង
ជំះឥទធិពុល�ល់ប្របសិ្សទធភាពុ នៈិងប្របសិ្សទធផ្សាលរបស់្សប្រក្នុុម្ព។ នៅប្របើទស្សសនៈៈរបស់្សអុក្នុ ស្សនៅងើត្ថ
ការណ៍ុះ នៅ�ើម្ពបបីញ្ញាា ក្នុថ់្លាម្ពនៈ�ស្សសប្រគឺប�ុ់ម្គានៈទំនៈួល��ស្សប្រតូ្ថវ ក្នុុ�ងការ�បំ្រទ�ល់ការប្របាប្រស័្សយ
ទាក្នុទ់ងលអនៅ�ក្នុដែនៈូងនៅធិើើការ ទាងំតាម្ពរយៈការនៅធិើើគំឺរ� តាម្ពរយៈស្សក្នុម្ពមភាពុរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ
ផ្ទាា ល់ ឬនៅធិើើឱ្យយម្ពនៈ�ស្សសនៅចំះទទួល��ស្សប្រត្ថូវ នៅ�នៅពុលពុួក្នុនៅគឺប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងតាម្ពរនៅបៀបម្ពនិៈ
ស្សម្ពរម្ពយ។ ទទួលសាគ ល់ថ្លា ការផូ្ទាស់្សបត�រនៅនៈះម្ពនិៈង្ហាយប្រស្សួលនៅទនៅ�ក្នុុ�ងសាថ បន័ៈ ដែ�លម្គានៈ
ឋានានៈ�ប្រក្នុម្ព ��ចំជាការអនៈ�វត្ថតចំាប ់ នៅ�នៅពុលដែ�លម្ពស្ត្រីនៈតីថុ្លាក្នុទ់ាបអាចំម្គានៈការភិយ័ខូាចំពីុ
ម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារ ដែ�លម្គានៈឋានៈៈ�ពស់្សជាង។ នៅទាះយាា ងណា នៅបើប�គឺគលណាមុ្គាក្នុម់្គានៈ
អារម្ពមណ៍ុះថ្លា នៅគឺម្ពនិៈអាចំប្របឈម្ពនឹៈងការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងម្ពនិៈលអជាម្ពយួអុក្នុ�នៃទបានៈ ក្នុ៏
ពុួក្នុនៅគឺនៅ�ដែត្ថអាចំដែស្សើងរក្នុការ�បំ្រទម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារ នៈិងការអនៈ�វត្ថតលអបំផ្សា�ត្ថ ដែ�លអាចំ
ម្គានៈបានៈផ្សាងដែ�រ។

• ការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងប្រត្ថូវម្គានៈទំនាក្នុទ់ំនៈងនៅទើរភាគីឺជាម្ពយួភាគឺីទាងំពីុរ ដែ�លម្គានៈ
អារម្ពមណ៍ុះ ថ្លាបានៈ  សាត ប ់និៈងយល់។

• នៅត្ថើប�រស្ស នៈិងស្ត្រីស្សតីប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ង�ុ��ស្ស�ុដែ�រ ឬនៅទនៅ�ក្នុុ�ងវបបធិម្ពន៌ៅនៈះ? នៅបើ��នៅចំុះ 
នៅត្ថើម្គានៈវធិិីនៅផ្សាសង�ុយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ? ឧទា�រណ៍ុះ៖
+ នៅត្ថើស្ត្រីស្សតីប្រត្ថវូប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងនៅដ្ឋាយនៅប្របើស្សម្ពតទីនៈភ់ិនូៈជ់ាងប�រស្សដែ�រ ឬនៅទ?
+ នៅត្ថើនៅយនៈឌ័រ័ជំះឥទធពិុលនៅលើប្របនៅភិទភាសាដែ�លប្រត្ថវូនៅប្របើដែ�រ ឬនៅទ?
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នៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពរបស់្សអុក្នុ ក្នុំណុះត្ថន់ៈិយម្ពនៈយ័ថ្លា នៅត្ថើការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងខាងនៅប្រកាម្ព
ម្គានៈអត្ថថនៈយ័យាា ង��ចំនៅម្ពតចំ និៈង��ស្ស�ុយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ?

 ១. អក្នុម្ពម Passive

 ២. គឺនៅ�ូើនៈដែបបអក្នុម្ពម Passive Aggressive

 ៣. គឺនៅ�ូើនៈ Aggressive

 ៤. ការ�រ�ូួនៈ Assertive

ពិភាក់្សា

+ នៅត្ថើនៅយើងប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ង��ស្ស�ុទ នៅ�នៅពុលនៈយិាយជាម្ពយួនៅភិទ��ស្ស�ុ ជាជាង
នៅភិទ��ចំ�ុ ឬនៅទ?

+ នៅត្ថើម្គានៈការនិៈយាយនៅរឿងក្នុំដែបូងប្របនៅភិទណានៅ�ក្នុដែនូៈងនៅធិើើការដែ�លអាចំម្គានៈភាពុ
��ស្ស�ុរវាងនៅភិទ?

+ នៅត្ថើទនំាក្នុទ់នំៈងម្ពតិ្ថតភាពុរងផ្សាលបាះ�ល់នៅយនៈឌ័រ័នៅ�ក្នុដែនូៈងនៅធិើើការដែ�រ ឬនៅទ?
+ នៅត្ថើ នៅយនៈឌ័័រម្គានៈផ្សាលបាះ�ល់នៅលើ រនៅបៀបដែ�លនៅយើងប្របាប្រស័្សយទាក្នុ់ទងជាម្ពួយ

ថុ្លាក្នុន់ៅលើ ឬអុក្នុនៅប្រកាម្ពឱ្យវាទរបស់្សនៅយើងនៅ�ក្នុដែនូៈងនៅធិើើការដែ�រ ឬនៅទ?

សក់�មភាពទីីបី៖ «ទប្រម្ពងន់ៃនៈការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ង»

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបកី្នុំណុះត្ថព់ុីស្សម្គាស្សធាត្ថ�ចាំបំាចំស់្សប្រម្គាបក់ារប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងប្របក្នុបនៅដ្ឋាយ
ប្របសិ្សទធភាពុនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប។់

មេព�មេវលា៖ ៤៥ នាទី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនំាសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

៣.១ កា�ពិភាក់្សាជាម្រាក់ុ� ដែផ្តែក់ ១ (១០ នាទី)

១.  បង្ហាា ញ�ល់ប្រក្នុុម្ពនៈ�វសូាយខាងនៅប្រកាម្ព នៅ�ើយទ�ក្នុនៅពុល ៥ នាទីនៅ�ើម្ពបពីុិភាក្នុា

២.  បនាា បព់ុីបានៈ ៥ នាទី ប្របម្ព�លផ្សាត� ំប្រក្នុុម្ពម្ពក្នុវញិ នៈិងនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតពុួក្នុនៅគឺឲ្យយដែចំក្នុរដំែលក្នុនៈ�វគឺំនិៈត្ថ
របស់្សពុួក្នុគឺជាម្ពយួអងគប្របជំ�។ំ នៅប្របើក្នុំណុះត្ថស់្សម្គាគ ល់ខាងនៅប្រកាម្ពនៅ�ើម្ពបសី្សរ�បនៅស្សចំក្នុតី។



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

១.  ការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងដែបបអក្នុម្ពម៖

• គឺឺនៅ�នៅពុលដែ�លប�គឺគលមុ្គាក្នុ់ៗ ផ្សាតល់អាទិភាពុ�ល់នៅស្សចំក្នុតីប្រត្ថូវការរបស់្សអុក្នុ�នៃទ នៈិង
បប្រងួម្ពនៅស្សចំក្នុតី      ប្រត្ថូវការរបស់្ស�ូួនៈ។

• គឺឺការម្ពនិៈផ្សាតល់សិ្សទធិអំណាចំ�ល់�ូួនៈ នៈិងអាចំនៅធិើើឱ្យយពុួក្នុនៅគឺង្ហាយរងនៅប្រ�ះពុីស្សម្គាជំិក្នុ
ប្រកុ្នុម្ពដែ�លនៅលចំនៅធូាខូាង។

• ប្រតូ្ថវបានៈបង្ហាា ញជាញឹក្នុញាបន់ៅ�នៅពុល ដែ�លប�គឺគលមុ្គាក្នុ់ៗ �ើះទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតចំំនៅ�ះ
សាថ នៈភាពុណាម្ពយួ ឬម្គានៈលក្នុុ�ណុះឌ នៅធិើើឱ្យយនៅជំឿថ្លាការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងដែបបអក្នុម្ពម
ម្គានៈនៈយ័ថ្លាការ «គឺួរស្សម្ព»។

• អាចំអយ�ត្ថតិធិម្ពច៌ំំនៅ�ះស្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ពនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ។ ការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងដែបបអក្នុម្ពម
អាចំបង្ហាា ញអុក្នុ�នៃទរងភាពុអយ�ត្ថតិធិម្ព ៌ នៅដ្ឋាយនៅម្ពើលនៅ�ស្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ពនៅនាះម្គានៈការ
ប្រតួ្ថត្ថប្រតា �ណុះៈនៅពុលដែ�លការពុិត្ថ អុក្នុប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងដែបបអក្នុម្ពមម្គានៈលទធភាពុ
អាចំបនៅងើើនៈទំនាក្នុទ់ំនៈងនៅស្សមើភាពុ�ុប្របក្នុបនៅដ្ឋាយថ្លាម្ពពុល ប្របសិ្សនៈនៅបើ�ត្ថន់ៅប្របើវធិិី
សាស្ត្រីស្សតនៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់ នៈិងដែបបការ�រ�ូួនៈ។

២.  ការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងគឺនៅ�ូើនៈដែបបអក្នុម្ពម៖

• ម្ពនិៈនៅសាម ះប្រត្ថងច់ំំនៅ�ះអារម្ពមណ៍ុះ ឬត្ថប្រម្ពូវការពិុត្ថ។ ម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុអ់ាចំនិៈយាយនៅរឿងម្ពយួ 
បា�ដែនៈតភាសា កាយវកិារ នៈិងស្សនៅម្ពូងរបស់្សពុួក្នុនៅគឺបង្ហាា ញលក្នុុណុះៈផ្សាា�យ។ ជា
ឧទា�រណ៍ុះ ប�គឺគលមុ្គាក្នុប់្របដែ�លជា�បំ្រទគឺំនិៈត្ថដែ�លនៅស្សុើនៅ�ើងនៅដ្ឋាយស្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ព 
បា�ដែនៈតទនៈាឹម្ពនឹៈងនៅនាះដែ�រ ស្សនៅម្ពូង ឬភាសារាងកាយរបស់្សពុួក្នុនៅគឺបង្ហាា ញពុីភាពុម្ពនិៈ
ប្រតឹ្ថម្ពប្រត្ថូវ នៅ�លគឺឺ ពុួក្នុនៅគឺម្ពនិៈ�បំ្រទគឺំនិៈត្ថនៅនៈះនៅទ។

• ប្រតូ្ថវបានៈនៅប្របើជាញឹក្នុញាបន់ៅ�នៅពុលដែ�លប�គឺគលមុ្គាក្នុម់្ពនិៈម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ
�ូួនៈឯង ឬម្ពនិៈម្គានៈ    ឆ្លនៈាៈ ក្នុុ�ងការដែចំក្នុរដំែលក្នុអារម្ពមណ៍ុះ ឬម្ពតិ្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅដ្ឋាយ
នៅសាម ះប្រត្ថង ់នៅ�ើយផ្សាា�យនៅ�វញិនៅធិើើពុ�ត្ថជា     ស្ស�ការ។

• ការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងគឺនៅ�ូើនៈដែបបអក្នុម្ពមម្គានៈផ្សាលបាះ�ល់�ល់ប្រក្នុុម្ព នៅដ្ឋាយសារ
អុក្នុប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងម្ពនិៈនៅសាម ះប្រត្ថងជ់ាម្ពយួនៈឹងត្ថប្រម្ពូវការរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅ�ើយជា
នៅរឿយៗស្សម្គាជំិក្នុប្រកុ្នុម្ពម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះម្ពិនៈប្រស្សួលនៅ�នៅពុលពុួក្នុនៅគឺ�ឹងអំពីុភាពុម្ពិនៈ
ប្រតឹ្ថម្ពប្រត្ថូវនៅនៈះ បា�ដែនៈតវាម្ពនិៈស្សម្ពនៅ�ត្ថ�ផ្សាលនៅទក្នុុ�ងការនៅលើក្នុនៅ�ើង ឬជំំទាស់្ស។

៣.  ការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងគឺនៅ�ូើនៈ៖

• គឺឺនៅ�នៅពុលដែ�លម្គានៈនៈរណាមុ្គាក្នុន់ៅប្របើស្សនៅម្ពូង ឬភាសា ឬភាសាកាយវកិារ
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នៅត្ថើអើីដែ�លរារាងំម្ពនៈ�ស្សសម្ពនិៈឱ្យយនៅធិើើការការ�រ�ូួនៈនៅ�ក្នុដែនៈូងនៅធិើើការ? ចំ�រគឺិត្ថពីុ…

• នៅត្ថើនៅយនៈឌ័័រម្គានៈផ្សាលបាះ�ល់�ល់ស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្សនៅយើងក្នុុ�ងការ
ការ�រ�ូួនៈនៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ពនៅនៈះដែ�រ ឬនៅទ?

�ូ�មេ�តុដែ��មេយើង�ិនមេធីវើកា���ខ្លួួ�នមេ�ក់ដែនួងមេធីវើកា�...

នៅដ្ឋាយបងុំនៅ�ើម្ពបបំីនៅពុញ     នៅស្សចំក្នុតីប្រត្ថូវការរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។
• អាចំជាការបំភិិត្ថបំភិ័យចំំនៅ�ះស្សម្គាជិំក្នុប្រកុ្នុម្ពដែ�លម្ពិនៈស្ស� វម្គានៈភាពុនៅជំឿជាក្នុ់នៅលើ

�ូួនៈឯង ឬបងើឱ្យយម្គានៈអុក្នុទំនាក្នុទ់ំនៈងគឺនៅ�ូើនៈនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ព។ វាជំំរ�ញឱ្យយ
ម្គានៈការកាត្ថផ់្ទាត ចំទំ់នាក្នុទំ់នៈងលអនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ព។

៤.  ការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងដែបបការ�រ�ូួនៈ៖

• គឺឺនៅ�នៅពុលដែ�លប�គឺគលមុ្គាក្នុយ់ល់ចំាស់្សអំពីុត្ថប្រម្ពូវការផ្ទាា ល់�ូួនៈរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅ�ើយ
បង្ហាា ញវានៅដ្ឋាយនៅបើក្នុចំំ� នៅសាម ះប្រត្ថង ់និៈងចំាស់្ស�ស់្ស។

• ប្របសិ្សនៈនៅបើអនៈ�វត្ថតនៅដ្ឋាយស្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ពទាងំអស់្ស វាអាចំជំំរ�ញឱ្យយម្គានៈការភាា ប់
ទំនាក្នុទ់ំនៈង នៈិងម្គានៈថ្លាម្ពពុលវជិំាម្គានៈ។ នៅទាះជាយាា ងណា ការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ង
ដែបបការ�រ�ួូនៈជាញឹក្នុញាបអ់ាចំប្រតូ្ថវបានៈយល់��ស្សថ្លាជាការនិៈយាយ�ួស្សនៅ�ត្ថ� 
ឬគឺនៅ�ូើនៈ នៅដ្ឋាយសារនៅ�ត្ថ�នៅនៈះនៅ�ើយ នៅធិើើឱ្យយម្ពនៈ�ស្សសម្ពយួចំំនៈួនៈអាចំនៅឆ្លូើយត្ថបនៅដ្ឋាយ
នៅប្របើឥរយិាប�អក្នុម្ពម ឬគឺនៅ�ូើនៈដែបបអក្នុម្ពមនៅដ្ឋាយសារដែត្ថការភិយ័ខូាចំ ឬខូាចំនៅម្ពើល
នៅ�រម្ពនិៈគឺួរស្សម្ព។

នៅ�នៅពុលដែ�លក្នុំពុ�ង�ឹក្នុនាកំារពុិភាក្នុាអំពីុនៈិយម្ពនៈយ័ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរផ្សាតល់ឧទា�រណ៍ុះ ឬនៅស្សុើស្ស�ំ
ឧទា�រណ៍ុះពុីប្រកុ្នុម្ព។

៣.២ កា�ពិភាក់្សាជាម្រាក់ុ� ដែផ្តែក់ទីី ២ (៣៥ នាទីី)

១.  បង្ហាា ញសូាយខាងនៅប្រកាម្ព នៅ�ើយទ�ក្នុនៅពុល ១០ នាទីនៅ�ើម្ពបពីុិភាក្នុា។



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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ការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងនៅដ្ឋាយនៅដ្ឋាយនៅសាម ះប្រត្ថង ់និៈងនៅដ្ឋាយ
ការនៅ�រពុនៈ�វទស្សសនៈៈ ឬត្ថប្រម្ពូវការរបស់្សអុក្នុនៅ�កានៈអ់ុក្នុ�នៃទ។

 កា�មេ�ះកា���ខ្លួួ�ន 

 ២.  បនាា បពី់ុបានៈ ១០ នាទី ប្របម្ព�លផ្សាត� ំប្រកុ្នុម្ពនៅ�ើងវញិនៅ�ើម្ពបពីុិភាក្នុាពុីគឺំនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ 
ឧទា�រណ៍ុះម្ពយួចំំនៈួនៈ អាចំរមួ្ពម្គានៈ៖

• ការប្រពុួយបារម្ពភថ្លាថុ្លាក្នុន់ៅលើប្របដែ�លជា�ឹង ឬម្ពនិៈ�បំ្រទអុក្នុ
• ការប្រពួុយបារម្ពភថ្លាអុក្នុអាចំប្រតូ្ថវបានៈនៅគឺនៅម្ពើលនៅ�ើញថ្លាម្ពិនៈម្គានៈការនៅបតជាា ចំិត្ថតចំំនៅ�ះ

ការង្ហាររបស់្សអុក្នុ
• ការស្សងសយ័�ូួនៈឯងនៅ�ក្នុុ�ងការស្សនៅប្រម្ពចំចំិត្ថតរបស់្សអុក្នុ
• ម្ពនិៈម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះនៅជំឿជាក្នុក់្នុុ�ងការបង្ហាា ញពុី�ូួនៈឯង
• ម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លាការការ�រ�ួូនៈម្ពិនៈដែម្ពនៈជាម្ពនៅធិាបាយគួឺរស្សម្ពកុ្នុ�ងការប្របាប្រស័្សយ

ទាក្នុទ់ងនៅដ្ឋាយសារដែត្ថនៅ�ត្ថ�ផ្សាលនៅយនៈឌ័រ័ ឬនៅ�ត្ថ�ផ្សាលវបបធិម្ព ៌- ស្សងគម្ពនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ
៣.  ស្សរ�បនៅស្សចំក្នុតីនៅដ្ឋាយនៅប្របើប្របាស់្សសូាយខាងនៅប្រកាម្ព។
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ទីំនុក់ចិំតត៖ ម្គានៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតនៅលើគឺំនិៈត្ថ/ត្ថប្រម្ពូវការរបស់្សអុក្នុ

ភាពចំ្បាស់លាស់៖ និៈយាយបានៈចំាស់្ស�ស់្ស នៈិងលអិត្ថលអនៈន់ៅ�ើម្ពបឱី្យយអុក្នុ�នៃទ
បានៈយល់ចំាស់្សពីុនៅយាបល់ និៈងត្ថប្រមូ្ពវការរបស់្សអុក្នុ។

�នកា�ម្រាគ្គប់ម្រាគ្គង៖ រក្នុាភាពុស្សៃបស់ាៃ ត្ថក់្នុុ�ងការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងរបស់្សអុក្នុ

កា�កា���ខ្លួួ�ន = ៣ ••

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

សូាយខាងនៅប្រកាម្ពដែស្សើងយល់ពុីចំំណុះ� ចំ ៣ Cs កានៈដ់ែត្ថស្ស�ីជំនៅប្រ�បនៈតិចំ

• ខូាចំប្រត្ថូវបានៈនៅគឺប�ិនៅស្សធិ ឬម្ពនិៈយល់ប្រស្សប
• នៅដ្ឋាះប្រសាយនៅលើត្ថប្រម្ពូវការ នៈិងសិ្សទធិរបស់្សអុក្នុ�នៃទ
• ចំរតិ្ថប�គឺគលិក្នុលក្នុុណុះៈម្ពនិៈដែប្របប្របួល៖“ �ា� ំគឺឺដែបបនៅនៈះ”
• បទដ្ឋាា នៈលអឥត្ថនៅខាេ ះ (ការភិយ័ខូាចំពីុការបរាជំយ័)

មេ�តុផ្ត�ដែ��មេយើង�ិនម្រាបកាន់ឥ�ិយ៉ាបទី កា���ខ្លួួ�ន 
មេ�ក់ដែនួងមេធីវើកា�



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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១.  �ឹងថ្លាគឺំនិៈត្ថ ឬត្ថប្រម្ពូវការរបស់្សអុក្នុ អាចំយក្នុជាការបានៈ នៈិងប្រត្ថូវបានៈ
ផ្សាតល់ត្ថនៃម្ពូ

២.  ចំំណាយនៅពុលគឺិត្ថ នៈិងឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុអើីដែ�លអុក្នុចំងប់ានៈនៅ�ក្នុុ�ងចិំត្ថត 
នៅ�ើម្ពបឱី្យយអុក្នុបានៈសំា នៈិងនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើទិ�ាភាពុនីៈម្ពយួៗ

៣.  �ឹងលទធផ្សាលដែ�លអុក្នុចំងប់ានៈ បា�ដែនៈតក្នុទ៏ទួលសាគ ល់ថ្លាអុក្នុ�នៃទក្នុន៏ៈឹង
ម្គានៈត្ថប្រម្ពូវការដែ�លអុក្នុប្រត្ថូវនៅ�រពុផ្សាងដែ�រ នៅ�ើយក្នុ�៏ឹងពីុដែ�នៈក្នុំណុះត្ថ់
របស់្សអុក្នុស្សប្រម្គាបក់ារចំរចាំ/ភាពុបត្ថដ់ែបនៈ

៤.  ទទួលសាគ ល់នៈ�វលំនានំៃនៈការគិឺត្ថថ្លា�ម នៈប្របនៅយាជំនៈ ៍ ឬដែ�នៈក្នុំណុះត្ថន់ៃនៈ
ជំំនៅនៈឿនៅលើ�ូួនៈឯងដែ�លអុក្នុម្គានៈ នៈិងអនៈ�វត្ថតយ�ទធសាស្ត្រីស្សតវជិំាម្គានៈ ��ចំជា
ការដែក្នុត្ថប្រម្ពងក់ារយល់�ឹងពីុគឺំនិៈត្ថ

ទីំនុក់ចំិតត

ឧទា�រណ៍ុះ៖ នៅ�ដែក្នុស្ស�ំឱ្យយអុក្នុបត�រនៅវនៈ�ុនៅ�ចំ�ងស្សបាត �៍នៅនៈះភូាម្ពៗ។

នៅត្ថើ�ំនៅណុះើ រការគឺិត្ថដែបបណាដែ�លជាការគឺិត្ថដែបបការ�រ�ូួនៈបំផ្សា�ត្ថ? …

• «�ា� ំម្ពនិៈចំងន់ៅធិើើការនៅ�នៃ�ៃនៅ�រន៍ៅនៈះនៅទ បា�ដែនៈតពុួក្នុនៅគឺពិុត្ថជាប្រត្ថូវការ�ា� ំ 
នៅ�ើយ�ា� ំម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លាម្ពនិៈលអនៅទដែ�លនៈិយាយថ្លានៅទ»

• «�ា� ំពុិត្ថជាម្ពនិៈចំងន់ៅ�នៅធិើើការនៅ�នៃ�ៃនៅ�រន៍ៅនៈះនៅទ នៅដ្ឋាយសារ�ា� ំម្គានៈ
គឺនៅប្រម្គាងនៅផ្សាសងនៅ�ើយ ។ វាជាសិ្សទធិរបស់្ស�ា� ំក្នុុ�ងការនៈិយាយថ្លានៅទ 
នៅ�ើយ�ា� ំម្ពិនៈទទួល��ស្សប្រតូ្ថវក្នុុ� ងការរក្នុ�ំនៅណាះប្រសាយចំំនៅ�ះ
បញ្ញាា ទាងំនៅនៈះនៅទ!» ។

កា�តម្រា�ង់ទីិសសម្រា�ប់កា�កា���ខ្លួួ�ន
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១. ប្របសិ្សនៈនៅបើនៅយើងរក្នុាភាពុស្សៃបស់ាៃ ត្ថ ់ នៈិងនៅ�នៅស្សៃៀម្ព នៅនាះអុក្នុ�នៃទអាចំសាត បត់ាម្ព
ទស្សសនៈៈរបស់្សនៅយើង។

២. នៅ�នៅពុលដែ�លនៅយើងម្គានៈការ�បអ់ារម្ពមណ៍ុះ ឬ�ឹងស្សម្ពារ នៅនាះនៅយើងនៅចំញពីុដែផ្សាុក្នុ
បញ្ញាញ នៃនៈ�ួរក្នុាល (ដែផ្សាុក្នុខាងម្ព��បំផ្សា�ត្ថនៃនៈ�ួរក្នុាល) នៅ�ើយចំ�លនៅ�ដែផ្សាុក្នុនៅស្ត្រីស្សតស្ស
នៃនៈ�ួរក្នុាល (�ួរក្នុាលអវយវៈ) ដែ�លនៅគឺសាគ ល់ថ្លាជាម្ពណុះឌ លប្របយ�ទធ នៅ�ះនៅ�ើរ 
នៈិងឈបរ់បស់្ស�ួរក្នុាល។ ៖

• ម្ពនិៈម្គានៈស្សម្ពត្ថថភាពុបញ្ញាញ ក្នុុ�ងការនៈិយាយពុី�ូួនៈនៅយើងឱ្យយ
ម្គានៈប្របសិ្សទធភាពុ

• ម្គានៈប្របតិ្ថក្នុម្ពមរនំៅជំើបរជំំួលចំំនៅ�ះភាគឺីមុ្គាងនៅទៀត្ថ
• ម្ពនិៈអាចំចំរចាំបានៈ

៣.  �ក្នុ�នៅងាើម្ពដែវងៗយឺត្ថៗ (�ក្នុ�នៅងាើម្ពក្នុាលនៅ�ះ) អាចំជំួយឱ្យយនៅយើងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះ
ស្សៃប ់ នៈិងស្សថិត្ថក្នុុ�ងដែផ្សាុក្នុបញ្ញាញ នៃនៈ�ួរក្នុាល។ ការគិឺត្ថវជិំាម្គានៈក្នុអ៏ាចំជំួយឱ្យយនៅយើង
ម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះស្សៃប ់និៈងស្សថិត្ថក្នុុ�ងដែផ្សាុក្នុម្ពយួនៃនៈ�ួរក្នុាលនៅនៈះបានៈ។

កា�ម្រាគ្គប់ម្រាគ្គង

១. នៅ�ើម្ពបឱី្យយនៅស្សចំក្នុតីប្រតូ្ថវការ/នៅយាបល់របស់្សអុក្នុប្រត្ថូវបានៈសាត ប ់ ចាំបំាចំប់្រត្ថូវ
បង្ហាា ញវាឱ្យយបានៈចំាស់្ស៖

• បំដែបក្នុនៅស្សចំក្នុតីប្រត្ថូវការ/នៅយាបល់របស់្សអុក្នុ នៅ�ជាចំំណុះ� ចំ
ដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធនៅផ្សាសងៗ

• នៅប្របើភិស្សត�តាង ឬឧទា�រណ៍ុះនៅលើចំំណុះ� ចំ ដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធ/
ស្សម្ពប្រស្សបទាងំនៅនាះ

• នៈិយាយយឺត្ថៗ និៈងនៅដ្ឋាយស្សៃបស់ាៃ ត្ថ់

ភាពចំ្បាស់លាស់
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ការម្គានៈឃូ្លា «ផ្សាា�ក្នុពុត័្ថម៌្គានៈ» ជាក្នុ�់ក្នុម់្ពយួចំំនៈួនៈក្នុអ៏ាចំជំួយអុក្នុបានៈដែ�រ ឧទា�រណ៍ុះ៖

• អរគឺ�ណុះស្សប្រម្គាបក់ារពុិចាំរណា�ា� ំ បា�ដែនៈត…

• ស្ស�ម្ពអរគឺ�ណុះ។ �ា� ំប្រត្ថូវការនៅពុលនៅវ�ត្ថិចំត្ថួចំនៅ�ើម្ពបពីុិចាំរណាអំពុីបញ្ញាា

នៅនៈះ។ �ា� ំនៈឹងទាក្នុទ់ងអុក្នុវញិនៅ�នៅពុលនៅប្រកាយ។

• �ា� ំ�ឹងគឺ�ណុះអុក្នុដែ�លគិឺត្ថពីុ�ា� ំ នៅទាះបីយាា ងណា…

• �ា� ំបានៈពុិចាំរណា... នៅ�ើយគឺិត្ថថ្លា…

• �ា� ំម្ពនិៈយល់ប្រស្សបនៈឹងអុក្នុនៅទ។ �ា� ំនៅ�ើញសាថ នៈភាពុដែបបនៅនៈះ…

• �ា� ំចំងឱ់្យយអុក្នុនៅ�រពុតាម្ពទស្សសនៈៈរបស់្ស�ា� ំ។

• �ា� ំប្របាក្នុ�ថ្លានៅស្សចំក្នុតីដែ�ូងការណ៍ុះរបស់្សអុក្នុគឺឺម្គានៈវត្ថថ�បំណុះងលអ បា�ដែនៈត ...

ភាស្វាកា���ខ្លួួ�ន

នៅ�ើម្ពបបីណុះត� ះវបបធិម្ពន៌ៃនៈការការ�រ�ូួនៈនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពរបស់្សនៅយើង នៅយើងចាំបំាចំប់្រត្ថូវ
នៅ�ះការ�រ�ូួនៈនៅយើង និៈងនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតអុក្នុ�នៃទឱ្យយការ�រ�ូួនៈ។

កា�បណ្តុះះ�ះវប្បីធី�៌ថ្ងៃនកា�កា���ខ្លួួ�ន

៤. បង្ហាា ញសូាយ�ល់សិ្សកុាកាម្ព នៅ�ើយទ�ក្នុនៅពុល ១០ នាទីនៅ�ើម្ពបពីុិភាក្នុាអំពីុគំឺនិៈត្ថ។ 
បនាា បម់្ពក្នុ នៅស្សុើឱ្យយពុួក្នុនៅគឺដែចំក្នុរដំែលក្នុម្ពតិ្ថនៅយាបល់ជាម្ពយួអងគប្របជំ�ំ។
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• គឺួរយល់ថ្លាម្ពនៈ�ស្សសប្រគឺបរ់�បម្គានៈត្ថប្រមូ្ពវការក្នុុ�ងការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ង
នៅផ្សាសងៗ�ុ ��នៅចំុះម្ពនិៈប្រត្ថូវសាម នៈថ្លាអុក្នុនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថម្គានៈត្ថប្រម្ពូវការ��ចំ
អុក្នុ។ អុក្នុ�ូះចំ�លចំិត្ថតការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងនៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់ ចំំដែណុះក្នុ
អុក្នុ�ូះនៅទៀត្ថចំ�លចំិត្ថតវធិិីសាស្ត្រីស្សតប្របនៅយាល។

• ផ្សាតល់ការដែណុះនា ំ នៈិងគំឺនិៈត្ថឱ្យយបានៈចំាស់្សថ្លាម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុន់ៅទៀត្ថយល់
ពុីអើីដែ�លអុក្នុកំ្នុពុ�ងសួ្សរ។

កា�អនុវតតកា�ម្រា�ម្រាស័យទាំក់់ទីង�អមេ�ក់ដែនួងមេធីវើកា� (១)

នៅ�ក្នុុ�ងប្រកុ្នុម្ព ពិុភាក្នុា នៈិងរាយបញ្ញា ីនៅម្ពនៅរៀនៈ�ូះនៃនៈការអនៈ�វត្ថតលអបំផ្សា�ត្ថស្សប្រម្គាបក់ារ
ប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងនៅ�ក្នុដែនៈូងនៅធិើើការ។

ពិភាក់្សា

៥.  បនាា បព់ុីបានៈ ១០ នាទី ប្របម្ព�លផ្សាត� ំប្រកុ្នុម្ពនៅ�ើងវញិ នៈិងស្សរ�បនៅស្សចំក្នុតីនៅដ្ឋាយនៅប្របើសូាយ។
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• ម្ពនិៈប្រត្ថូវនៅប្របើ�ក្នុយបនៅចំេក្នុនៅទស្ស នៈិងអក្នុសរកាត្ថ ់ នៅ�នៅពុលដែ�ល
ប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងជាម្ពយួអុក្នុ�មីនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពនៅនាះនៅទ។ ចំ�រចំងចាំំ
ថ្លាពុួក្នុនៅគឺប្របដែ�លជាម្ពនិៈយល់ នៅ�ើយប្របដែ�លជាម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះ
ម្ពនិៈប្រស្សួលក្នុុ�ងការប្របាបអ់ុក្នុនៅនាះនៅទ។

• នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឱ្យយម្ពនៈ�ស្សសនៅចំះការ�រ�ូួនៈ នៈិងបង្ហាា ញពុីត្ថប្រម្ពូវការ 
នៈិងនៅយាបល់របស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅដ្ឋាយនៅសាម ះប្រត្ថង ់ ប្របសិ្សនៈនៅបើនៅយើង
នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត នៈិងឱ្យយត្ថនៃម្ពូនៅ�នៅលើការការ�រ�ូួនៈចំំនៅ�ះអុក្នុ�នៃទ 
នៅនាះនៅយើងនឹៈងបនៅងើើត្ថនៈ�វវបបធិម្ព៌ដែ�លនៅយើងអាចំការ�រ�ួូនៈផ្សាង
ដែ�រ។

កា�អនុវតតទីំនាក់់ទីំនង�អមេ�ក់ដែនួងមេធីវើកា� (២)

• ទទួលសាគ ល់ពុីត្ថប្រម្ពុយនៃនៈអារម្ពមណ៍ុះផ្សាូ�វចំិត្ថត នៈិងផ្សាូ�វកាយរបស់្ស
ម្ពនៈ�ស្សស ការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងរបស់្សនៅយើងម្គានៈតិ្ថចំត្ថួចំតាម្ពរយៈ
�ក្នុយស្សម្ពត។ី នៅយើងអាចំនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថបានៈនៅប្រចំើនៈពីុម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហាររបស់្ស
នៅយើងនៅដ្ឋាយ    ពុិនៈិត្ថយនៅម្ពើលត្ថប្រម្ពុយសំ្សខានៈ់ៗ នៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ។

• សាត បភ់ាសាដែ�លឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុភាពុរនៅវ ើរវាយ ��ចំជាអារម្ពមណ៍ុះដែ�ល
អនៈតរាយ ឬចំនៅប្រម្គាះពុត័្ថម៌្គានៈខាងផ្សាូ�វចំិត្ថត ទទួលសាគ ល់នៅ�នៅពុលម្ពតិ្ថត
រមួ្ពការង្ហារម្ពនិៈម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះនៅជំឿជាក្នុ ់និៈង�បំ្រទពុួក្នុនៅគឺ។ 

កា�អនុវតត�អក់ែ�ងកា�ម្រា�ម្រាស័យទាំក់់ទីងមេ�ក់ដែនួងមេធីវើកា� (៣)

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

បញ្ញេបន់ៅម្គាា ងសិ្សក្នុា នៅ�ើយពុនៈយល់ថ្លាសិ្សកុាកាម្ពនៈឹងវលិប្រត្ថ�បម់្ពក្នុសិ្សក្នុាពីុការ�បំ្រទ�ល់ទំនៈ�ក្នុចិំត្ថត នៈិង
ការការ�រ�ូួនៈនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពនៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅ�នៃ�ៃដែស្សអក្នុ។
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សៀ�ោៅង�ិកាទីី�ួយ

កាៅ�កាៅ�ពាៅ�ខួ�ន និងម្រាកុ�

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់បដែនៈថម្ពការ�រ�ូួនៈ ក្នុុ�ងបរយិាកាស្សការង្ហារជាប្រក្នុុម្ព

វតុ�បំណ្តុះងថ្ងៃនកា�មេ�ៀនសូម្រាត៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនឹៈងអាចំ...

• ឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុការការ�រ�ូួនៈនៅ�ក្នុុ�ងបរយិាកាស្សជាប្រក្នុុម្ព
• ក្នុំណុះត្ថ�់ំណាក្នុក់ាលនៅផ្សាសងៗ�ុនៃនៈថ្លាម្ពពុលរបស់្សប្រក្នុុម្ព

�យ�មេព�៖ ១៩៥ នាទី (រមួ្ពទាងំការស្សប្រម្គាក្នុទទួលទានៈអា�រស្សប្រម្ពនៈ ់១៥ នាទី)

នៃ�ៃទីី ៤

ស�ា្�� ស្ចំក់តីណ្នាំអំពីកា�ត្ៀ�ស�ា្��

ក្នុញ្ញេ ប់ឧបក្នុ រណ៍ុះសាងស្សង់អ�រ 
(Tower Building Kits) ��ចំដែ�ល
បានៈពិុពុណ៌ុះនានៅ�កុ្នុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុទី 
២៖ ដែម្ពាប្រត្ថវាស់្សម្ពយួ ស្សា�ត្ថប្រស្សស់្សពុីរបី 
នា�ិកាពុយរួជំញ្ញាា ងំ ឬនា�ិកា
ស្សប្រម្គាបក់្នុំណុះត្ថន់ៅម្គាា ង

ស្ស�ម្ពនៅម្ពើលពុត័្ថម៌្គានៈលម្ពអតិ្ថនៅ�ក្នុុ�ងដែផ្សាុក្នុស្សនៅងុបនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា

៤.១.១ បណុះណ តួ្ថនាទីនៃនៈកិ្នុចំេការអំពីុ
សាងស្សងអ់�រ

ប្រពីុនៈ និៈងកាត្ថផ់្ទាត ចំ។់ នៅរៀបចំំបណុះណ ឱ្យយបានៈប្រគឺបប់្រ�នៈស់្សប្រម្គាប់
សិ្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុ់ៗ ។



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់

127

ទីិ�ឋភាពទីូមេ�អំពីមេ�ោ្ងសិក់្សា

សក់�មភាពទីី�ួយ៖ ការប្របក្នុួត្ថដែលបងសាងស្សងអ់�រ

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់ពុីការការ�រ�ូួនៈនៅ�ក្នុុ�ងបរយិាកាស្សប្រក្នុុម្ព។

មេព�មេវលា៖ ៧៥ នាទី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនាំសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

១.១ ស្វាងសង់អ�� (៦០ នាទី)

១. ដែចំក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗម្គានៈ�ុ ៥  ឬ ៦ នាក្នុ ់ នៅ�ើយពុនៈយល់ថ្លាវត្ថថ�បំណុះងនៃនៈកិ្នុចំេការ
នៅនៈះគឺឺសាងស្សង ់អ�រ�ពស់្សជាងនៅគឺដែ�លអាចំប្រទប្រទងទ់ម្ពៃនៈរ់បស់្សពុងម្គានៈម់្ពយួនៅ�ពុីនៅលើវា។

២.  ដែចំក្នុក្នុញ្ញេ ប់ស្សម្គាភ រៈដែ�ល��ចំ�ុនៅបះបិទ�ល់ប្រក្នុុម្ពនៈីម្ពួយៗនៅ�ើម្ពបនីៅប្របើប្របាស់្សកុ្នុ�ងការប្របក្នុួត្ថ។ 
ស្សម្គាភ រទាងំនៅនាះគឺឺ អាប្រស័្សយនៅលើការស្សនៅប្រម្ពចំចំិត្ថតរបស់្សអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល ឧទា�រណ៍ុះ៖

• ក្នុនៃស្ត្រីនៈតម្ពយួ
• ស្សើ�ត្ថរ�មំ្ពយួ��ំ

• ទ�នៅយាបឺត្ថចំំនៈួនៈ ៥០ បំពុង់
• ប្រក្នុដ្ឋាស្ស ១០ ស្សនៈូឹក្នុ
• ឃុ្លាបប្រក្នុដ្ឋាស្ស ៣០ ប្រ�ប ់
• ប្រ�បប់ាល់�ីឥ�ាស្សម�នៈម្ពយួ
• ស្សា�ត្ថម្ពនិៈទានៈច់ំម្ពអនិៈ- ស្សា�ត្ថទាងំអស់្សគឺួរម្គានៈទំ�ំ និៈងទម្ពៃនៈប់្រប�ក្នុប់្របដែ�ល�ុ

៣. ក្នុម្ពអស់្សអ�រនៈីម្ពយួៗប្រត្ថូវវាស់្សពុីនៃផ្សាារាប ��នៅចំុះក្នុម្ពពស់្សរបស់្សវាម្ពនិៈរាបប់ញ្ញេ� លទាងំត្ថ� ឬនៅ�អីនៅនាះ

សក់�មភាព គោ�បំណ្តុះង ព្�វ្លា

១. ការប្របក្នុួត្ថដែលបងសាងស្សង់
អ�រ

នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់ពុកីារការ�រ�ូួនៈនៅ�ក្នុុ�ងបរយិាកាស្ស
ប្រក្នុុម្ព។

៧៥ នាទី

២. ការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងជាប្រក្នុុម្ព នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់ពុីស្សម្គាស្សធាត្ថ�ចាំបំាចំស់្សប្រម្គាប់
ការង្ហារជាប្រក្នុុម្ពប្របក្នុបនៅដ្ឋាយប្របសិ្សទធភាពុ។

៤៥ នាទី

៣. គំឺរ�នៃនៈការអភិវិឌ័ឍ ប្រកុ្នុម្ព ៥ 
�ំណាក្នុក់ាលរបស់្ស Tuckman

នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់ពុីគឺំរ�នៃនៈការអភិវិឌ័ឍប្រកុ្នុម្ព ៥ 
�ំណាក្នុក់ាលរបស់្ស Tuckman

៦០ នាទី
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នៅទ។ ពុនៈយល់សិ្សកុាកាម្ពថ្លាវធិានៈខាងនៅប្រកាម្ពប្រត្ថូវបានៈអនៈ�វត្ថត នៅ�នៅពុលពុួក្នុនៅគឺសាងស្សងអ់�រ
របស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅ�ើយប្រក្នុុម្ពនឹៈងប្រត្ថូវបានៈ�ក្នុសិ្សទធិនៅចំញពុីការប្របក្នុួត្ថ ប្របសិ្សនៈនៅបើបំ�នៈវធិានៈ
ណាម្ពយួ៖

• ម្ពនិៈប្រតូ្ថវនៅប្របើទ�រស្សពុានៃ�ជាដ្ឋាចំខ់ាត្ថក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុលនៅធិើើលំ�ត្ថ។់
• ប្រកុ្នុម្ពអាចំនៅប្របើដែត្ថស្សម្គាភ រៈដែ�លបានៈផ្សាតល់ស្សប្រម្គាបក់្នុិចំេការនៅនៈះ។ ពុួក្នុនៅគឺប្របដែ�លជាម្ពនិៈ

នៅប្របើក្នុនៃស្ត្រីនៈត ឬស្សើ�ត្ថរ�បំដែនៈថម្ពនៅទ។
• អ�រនៈីម្ពយួៗប្រតូ្ថវម្គានៈលំនឹៈង នៅ�ើយប្រក្នុុម្ពអាចំកានៈ ់ នៈិងបងើិលអ�ររបស់្សពុួក្នុនៅគឺ

បានៈ។ ម្ពនិៈអាចំយក្នុវត្ថថ�ខាងនៅប្រ�ម្ពនិៈប្រទលំនៈឹងនៅទ។
• អ�រនៈីម្ពយួៗប្រតូ្ថវប្រទទម្ពៃនៈព់ុងម្គានៈន់ៅ�ក្នុុ�ងរយៈនៅពុលក្នុំណុះត្ថម់្ពយួ ជាត្ថួយាា ង ១០ 

វនិាទី។
៤. ក្នុរណីុះដែ�លអាចំនៅធិើើនៅ�បានៈ ប្រត្ថូវដែញក្នុប្រក្នុុម្ពទាងំនៅនាះនៅដ្ឋាយដែ�ក្នុពុីនៅគឺនៅ�ើម្ពបមី្ពនិៈឱ្យយពុួក្នុនៅគឺ

នៅម្ពើលនៅ�ើញអ�ររបស់្ស�ុនៅ�វញិនៅ�ម្ពក្នុ នៅទាះបីជាទ�នៅ�ម្ពនិៈអាចំនៅធិើើនៅ�បានៈក្នុន៏ៅដ្ឋាយ។ 
នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតប្រក្នុុម្ពនានាឱ្យយការ�រសុានៃ�របស់្សពុួក្នុនៅគឺតាម្ពដែ�លអាចំនៅធិើើនៅ�បានៈ។

ម្ព�នៈនៅពុលប្រក្នុុម្ពចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពស្សក្នុម្ពមភាពុ ពុនៈយល់ថ្លាម្គានៈក្នុិចំេការចំ�ងនៅប្រកាយម្ពយួដែ�លពុួក្នុនៅគឺប្រត្ថូវ�ឹង - ពុួក្នុនៅគឺ
នៈឹងប្រត្ថូវនៅធិើើកិ្នុចំេការនៅនាះនៅដ្ឋាយការស្សដែម្ពតងត្ថួ។ ពុនៈយល់ថ្លា ពុួក្នុនៅគឺមុ្គាក្នុ់ៗ នឹៈងប្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់នៈ�វបណ័ុះណ ស្សដែម្ពតង
ដែ�លពុួក្នុនៅគឺប្រតូ្ថវការនៅ�ើម្ពបសី្សដែម្ពតងត្ថួអងគ បា�ដែនៈតពួុក្នុនៅគឺគួឺររក្នុាបណ័ុះណ  នៈិងត្ថួអងគរបស់្សពុួក្នុនៅគឺជាស្សម្គាៃ ត្ថន់ៅដ្ឋាយ
ម្ពនិៈឱ្យយស្សម្គាជំិក្នុប្រកុ្នុម្ពនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺបានៈ�ឹងរ��ត្ថ�ល់ចំបក់្នុិចំេការ។ ផ្សាតល់ឱ្យយស្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ពមុ្គាក្នុ់ៗ
នៈ�វបណ័ុះណ ស្សដែម្ពតងម្ពយួស្សនៈូឹក្នុពីុប្របអបប់ណ័ុះណ ស្សដែម្ពតងស្សប្រម្គាបក់្នុិចំេការ ៤.១.១ សាងស្សងអ់�រ។

៥.  ទ�ក្នុនៅពុលឱ្យយប្រក្នុុម្ព ៤០ នាទីនៅ�ើម្ពបបីញ្ញេបក់ារសាងស្សងអ់�ររបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ ពុួក្នុនៅគឺទាងំអស់្ស
ប្រត្ថូវបញ្ញឈបត់ាម្ពនៅពុលក្នុំណុះត្ថន់ៅដ្ឋាយម្ពនិៈគិឺត្ថថ្លានៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺបានៈបញ្ញេប ់ឬអត្ថន់ៅនាះនៅទ។

១.២ កា�មេធីវើមេតសតភាព�ឹង�ំ�បស់អ�� (១៥ នាទីី)

ប្របម្ព�លផ្សាត� ំប្រក្នុុម្ពទាងំអស់្សម្ពក្នុជួំបជំ�ំ�ុនៅ�ើងវញិ រចួំនៅធិើើនៅត្ថស្សតអ�រម្ពតងម្ពយួៗនៅដ្ឋាយដ្ឋាក្នុស់្សា�ត្ថម្ពយួនៅ�ពុីនៅលើ
នៅ�ើម្ពបពីុិនិៈត្ថយនៅម្ពើលថ្លានៅត្ថើអ�រអាចំផ្សាា�ក្នុស្សា�ត្ថបានៈតាម្ពនៅពុលនៅវ�ក្នុំណុះត្ថដ់ែ�រឬអត្ថ។់ ប្រត្ថូវប្របាក្នុ�ថ្លាម្គានៈ
អុក្នុពិុនិៈត្ថយនៅម្គាា ងប្រតូ្ថវបានៈនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្ស។ នៅធិើើឱ្យយវាម្គានៈភាពុស្សបាយរកី្នុរាយ នៅ�ើយប្របដែ�លជាប្របគឺល់នៈ�វ
�នៈរង្ហាើ នៈ ់ឬរង្ហាើ នៈ�់ល់ប្រកុ្នុម្ពដែ�លឈះុ។

*** កា�សម្រា�ក់ទីទួី�ទាំនអាហា�សម្រា�ន់ ១៥ នាទីី ***



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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សក់�មភាពទីីពី�៖ ការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងជាប្រក្នុុម្ព

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់ពុីស្សម្គាស្សធាត្ថ�ចាំបំាចំស់្សប្រម្គាបក់ារង្ហារជាប្រក្នុុម្ពប្របក្នុបនៅដ្ឋាយប្របសិ្សទធភាពុ

មេព�មេវលា៖ ៤៥ នាទី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនាំសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

២.១ កា��ួ�ះបញ្ហាំ្ំង និងម្រាប�ុំមេពញអងគ (២០ នាទី)

១.  ឥ��វឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពបង្ហាា ញស្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ពរបស់្សពួុក្នុនៅគឺនៈ�វបណ័ុះណ ស្សដែម្ពតងរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។

២.  សិ្សកុាកាម្ពគឺួរស្សថិត្ថនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅ�ើយពុិភាក្នុាសំ្សណួុះរឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងនៅ�នៅលើ
សូាយ។ ទ�ក្នុនៅពុល ១៥ នាទីស្សប្រម្គាបប់្រក្នុុម្ពពិុភាក្នុា។

៣. បនាា បព់ុីបានៈ ២០ នាទី ប្របម្ព�លផ្សាត� ំប្រក្នុុម្ពទាងំអស់្សម្ពក្នុជំួបជំ�ំ�ុនៅ�ើងវញិនៅ�ើម្ពបសី្ស�ំនៅយាបល់។

នៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពរបស់្សអុក្នុ ចំ�រឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងនៅលើសំ្សណួុះរ��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

• នៅរៀបរាបព់ុី�ំណាក្នុក់ាលនៅផ្សាសងៗ�ុនៃនៈរនៅបៀប ដែ�លប្រក្នុុម្ពការង្ហាររបស់្សអុក្នុនៅធិើើ
ក្នុិចំេការនៅនៈះ។

• នៅត្ថើអុក្នុបានៈពិុភាក្នុាពុីត្ថួនាទី នៈិងទំនៈួល��ស្សប្រត្ថូវនៅទ?
• នៅត្ថើអុក្នុបានៈប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ង�ុបានៈលអបា�ណាណ នៅ�ក្នុុ�ងកិ្នុចំេការនៅនៈះ?
• នៅត្ថើអើីជាបញ្ញាា ប្របឈម្ព នៈិងនៅជាគឺជំយ័ក្នុុ�ងការជំំរ�ញឱ្យយម្គានៈថ្លាម្ពពុលលអ

របស់្សប្រក្នុុម្ព?
• នៅត្ថើប�គឺគលនៅ�កុ្នុ�ងប្រក្នុុម្ពម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លានៅស្សចំក្នុតីប្រតូ្ថវការរបស់្សពុួក្នុនៅគឺប្រតូ្ថវបានៈ

បំនៅពុញនៅដ្ឋាយស្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ពនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថដែ�រ ឬនៅទ? នៅ�ត្ថ�អើី/នៅ�ត្ថ�អើី
ម្ពនិៈបានៈ?

• នៅត្ថើក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពនៅនៈះម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លា ម្គានៈត្ថួអងគណាម្ពយួ បងើផ្សាលបាះ�ល់
�ល់ថ្លាម្ពពុលរបស់្សប្រក្នុុម្ពដែ�រ ឬនៅទ? នៅដ្ឋាយរនៅបៀបណា?

កា��ួ�ះបញ្ហាំ្ំង

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពពុិភាក្នុាពុីបទពិុនៅសាធិនៈន៍ៃនៈស្សក្នុម្ពមភាពុរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៈិងអើីដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈរក្នុ
នៅ�ើញថ្លាជាការប្របឈម្ពចំំនៅ�ះថ្លាម្ពពុល។ សួ្សរសិ្សកុាកាម្ពដែ�លស្សដែម្ពតងជាត្ថួអងគ ដែ�លម្ពនិៈស្ស�វម្គានៈភាពុ
នៅជំឿជាក្នុថ់្លា នៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លាម្គានៈស្ស�វត្ថថិភាពុក្នុុ�ងការការ�រ�ូួនៈ ឬម្គានៈការនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឱ្យយ
ការ�រ�ូួនៈពីុសំ្សណាក្នុស់្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ពរបស់្សពុួក្នុនៅគឺដែ�រ ឬនៅទ?

សួ្សរសិ្សកុាកាម្ព ដែ�លស្សដែម្ពតងត្ថួអងគដែ�លម្គានៈភាពុនៅជំឿជាក្នុ ់ ថ្លានៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះអាក្នុអ់នៈច់ំិត្ថត
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នៅដ្ឋាយសារដែត្ថ�ម នៈការការ�រ�ូួនៈពីុត្ថួអងគម្ពយួចំំនៈួនៈដែ�រ ឬនៅទ?

ពុនៈយល់ថ្លា នៅនៈះគឺឺជាស្សក្នុម្ពមភាពុស្សបាយរកី្នុរាយបនៈតិចំដែ�លនៅធិើើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពគិឺត្ថអំពីុរនៅបៀបដែ�ល
ពុួក្នុនៅគឺអាចំនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត�ុនៅ�វញិនៅ�ម្ពក្នុនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅ�ើម្ពបកីារ�រ�ូួនៈ។ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងនៅប្របើ
គឺំរ�នៃនៈការអភិវិឌ័ឍប្រកុ្នុម្ព ៥ �ំណាក្នុក់ាលរបស់្ស Tuckman នៅ�ើម្ពបពីុិភាក្នុាពុីយ�ទធសាស្ត្រីស្សតដែ�លអាចំនៅធិើើនៅ�
បានៈស្សប្រម្គាប�់បំ្រទ�ល់ការការ�រ�ូួនៈនៅ��ំណាក្នុក់ាលនៅផ្សាសងៗ�ុនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពដែ�លម្គានៈថ្លាម្ពពុល។

សក់�មភាពទីីបី៖ គឺំរ�នៃនៈការអភិវិឌ័ឍប្រកុ្នុម្ព ៥ �ំណាក្នុក់ាលរបស់្ស Tuckman

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់ពុីការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងនៅ��ំណាក្នុក់ាលនៈីម្ពយួៗនៃនៈគឺំរ�អភិវិឌ័ឍប្រក្នុុម្ព
ទាងំ ៥ �ំណាក្នុក់ាលរបស់្ស Tuckman

មេព�មេវលា៖ ៦០ នាទី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនំាសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

៣.១ �ំណ្តាក់់កា�ថ្ងៃនថា�ព��បស់ម្រាក់ុ� (២០ នាទី)

�ំណ្តាក់់កា�ថ្ងៃនកា�អភិិវឌ្្ឍម្រាក់ុ�

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

នៅប្របើសូាយនៅ�ើម្ពបដីែណុះនាគំឺំរ�នៃនៈការអភិវិឌ័ឍប្រកុ្នុម្ព ៥ �ំណាក្នុក់ាលរបស់្ស Tuckman។ វាបង្ហាា ញពុី
�ំណាក្នុក់ាលចំំនៈួនៈ ៥ នៃនៈការវវិត្ថតរបស់្សប្រកុ្នុម្ពតាម្ពរយៈការបនៅងើើត្ថទប្រម្ពង ់ ការបំផ្សា�ស្ស ការបនៅងើើត្ថបទដ្ឋាា នៈ 

Forming  

• Unclear purpose 
• Awkward group 

dynamics 
• Finding ‘place’ in 

the group and 
confidence to be 
‘seen’ 

• Needing direction  

Storming  

• Power struggles  
• Formulating ideas  
• Increased clarity 

of purpose  
• Possible conflict  
• Coaching  

Norming  

• Reaching 
agreement and 
consensus  

• Setting into roles 
and 
responsibilities  

• Group facilitation  

Performing 

• Goal orientated  
• Purpose driven 
• Positive team 

dynamics  

Adjourning  

• Accomplishments 
made  

• Objectives/ goals 
reached  

• Mixed feelings of 
reaching the end 
of the teams 
purpose  



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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ការអនៈ�វត្ថត នៈិងការពុនៈារនៅពុល។ ពុនៈយល់ថ្លាវាអាចំប្រត្ថូវបានៈអនៈ�វត្ថតនៅ�នៅពុលប្រក្នុុម្ពប្របម្ព�លផ្សាត� ំ�ុរយៈនៅពុល�ូី។ 
ជាឧទា�រណ៍ុះ៖ ប្រកុ្នុម្ពនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថពិុនៅស្សស្សម្ពយួបានៈប្របម្ព�លផ្សាត� ំ�ុស្សប្រម្គាបក់្នុរណីុះជាក្នុ�់ក្នុម់្ពយួ ឬស្សប្រម្គាប់
ការប្របជំ�ំ នៅ�ើម្ពបអីភិវិឌ័ឍប្រកុ្នុម្ពរយៈនៅពុលដែវង។ �ំណាក្នុក់ាលទំង ៥ អាចំអនៈ�វត្ថតបានៈនៅ�នៅពុលស្សម្គាជំិក្នុ�មី
ចំ�លរមួ្ពជាម្ពយួប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាបម់្គានៈប្រសាប។់

មេសចំក់តីដែណ្តុះនាំសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ� 

១. ពិុនៈិត្ថយសូាយខាងនៅប្រកាម្ពទាងំអស់្ស នៅ�ើយនៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពពុិភាក្នុា��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

• នៅត្ថើឧបស្សគឺគអើី�ូះ ដែ�លអុក្នុអាចំនៅម្ពើលនៅ�ើញនៅ��ំណាក្នុក់ាលនៈីម្ពយួៗនៃនៈ�ំណាក្នុ់
កាលទាក្នុទ់ងនៅ�នឹៈងថ្លាម្ពពុលរបស់្សប្រកុ្នុម្ព នៈិងម្ពនៈ�ស្សសអនៈ�វត្ថតការការ�រ�ូួនៈ នៈិង
នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឱ្យយម្គានៈការការ�រ�ូួនៈពីុអុក្នុ�នៃទ?

• នៅត្ថើនៅយើងអាចំអនៈ�វត្ថតយ�ទធសាស្ត្រីស្សតអើី�ូះ នៅ�ើម្ពប�ីបំ្រទស្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ពទាងំអស់្សឱ្យយទទួល
បានៈលទធផ្សាលលអបំផ្សា�ត្ថពីុ�ំណាក្នុក់ាលនៅនៈះ?

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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កំ់ណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា��ួ

ប�គឺគលមុ្គាក្នុ់ៗ ជាញឹក្នុញាបន់ៅប្រចំើនៈដែត្ថ�ឹងនៅដ្ឋាយ�ូួនៈឯង នៅ��ំណាក្នុក់ាលនៅនៈះទាក្នុទ់ងនឹៈងថ្លាម្ពពុលរបស់្ស
ប្រកុ្នុម្ព  នៅ�ើយជាពុិនៅស្សស្សអុក្នុដែ�លម្ពនិៈស្ស�វម្គានៈភាពុនៅជំឿជាក្នុន់ៅ�ក្នុុ�ងប្រកុ្នុម្ព។ នៅនៈះគឺឺជានៅពុលនៅវ�លអម្ពយួ
នៅ�ើម្ពបអីនៈ�វត្ថតយ�ទធសាស្ត្រីស្សត ដែ�លនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតស្សម្គាជំិក្នុទាងំអស់្សឱ្យយចំ�លរមួ្ពយាា ងស្សក្នុម្ពម។ វធិិីសាស្ត្រីស្សត
ម្ពយួចំំនៈួនៈដែ�លអាចំ�បំ្រទចំំណុះ� ចំនៅនៈះរមួ្ពម្គានៈ៖

• នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឱ្យយស្សម្គាជំិក្នុប្រកុ្នុម្ពដែណុះនា�ំូួនៈពុួក្នុនៅគឺតាម្ពរនៅបៀបម្ពយួ ដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងការ
នៅបើក្នុចំំ�អំពីុជំំនាញ បទពិុនៅសាធិនៈ ៍ នៈិងវស័ិ្សយនៅផ្សាសងៗ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺចាំបអ់ារម្ពមណ៍ុះក្នុុ�ងការ
អភិវិឌ័ឍបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថ។

• នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឱ្យយប្រក្នុុម្ពដែចំក្នុរដំែលក្នុនៈ�វគំឺនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅដ្ឋាយនៅបើក្នុចំំ� នៅ�ើម្ពបដីែចំក្នុរដំែលក្នុ
នៅ�ក្នុុ�ងការពុិភាក្នុា។ ក្នុុ�ងក្នុរណីុះ�ូះ ស្សម្គាជំិក្នុដែ�លម្ពនិៈស្ស�វម្គានៈភាពុនៅជំឿជាក្នុ ់អាចំនៈឹងម្ពនិៈ
ម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះង្ហាយប្រសួ្សលក្នុុ�ងការចំ�លរមួ្ពឱ្យយបានៈនៅពុញនៅលញ នៅ�ត្ថ�នៅនៈះវាទាម្ពទារឲ្យយម្គានៈ
វធិិីសាស្ត្រីស្សតម្ពយួ ដែ�លនៅលើស្សពុីដែ�នៈក្នុំណុះត្ថន់ៃនៈបទដ្ឋាា នៈនៃនៈការប្របជំ�ំរបស់្សប្រក្នុុម្ព នៅ�ើម្ពបជីំួយ
ស្សប្រមួ្ពល ។ ឧទា�រណ៍ុះម្គានៈ��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖
+ ចាំត្ថត់ាងំស្សម្គាជំកិ្នុប្រកុ្នុម្ពជាប្រកុ្នុម្ពត្ថ�ចំៗនៅ�ើម្ពបបីនៅងើើត្ថគំឺនៈតិ្ថនៃចំបុ្របឌិ័ត្ថ បនាា បម់្ពក្នុប្របម្ព�លផ្សាត� ំ

ពួុក្នុនៅគឺម្ពក្នុកុ្នុ�ងប្រកុ្នុម្ពធំិវញិ
+ បដំែបក្នុគឺនៅប្រម្គាងនៅ�ជាស្សម្គាស្សធាត្ថ�ត្ថ�ចំៗ ដែ�លអាចំដែបងដែចំក្នុ�ល់ស្សម្គាជំកិ្នុប្រកុ្នុម្ព

នៅផ្សាសងៗនៅ�ើម្ពប�ីកឹ្នុនា។ំ 

• ការចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពសាគ ល់�ុ
• ការយល់ប្រពុម្ពនៅលើវត្ថថ�បំណុះង កិ្នុចំេការ នៈិងវធិិីសាស្ត្រីស្សត
• ប្របធានៈប្រកុ្នុម្ពផ្សាតល់ការដែណុះនា ំនិៈងរចំនាស្សម្ពពន័ៈធ
• ការចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពសាគ ល់ពីុត្ថួនាទី នៈិងទំនៈួល��ស្សប្រត្ថូវការង្ហាររបស់្ស

មុ្គាក្នុ់ៗ

កា�បមេងើើតទីម្រា�ង់



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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ប្របពុន័ៈធប្រគឺបប់្រគឺងគឺនៅប្រម្គាងគឺួរប្រតូ្ថវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើង និៈងបញ្ញាា ក្នុឱ់្យយចំាស់្សនៅ��ំណាក្នុក់ាលនៅនៈះរមួ្ពម្គានៈ៖

• ភារក្នុិចំេ និៈងទំនៈួល��ស្សប្រត្ថូវ
• �ំនៅណុះើ រការប្រគឺបប់្រគឺងប្រក្នុុម្ព និៈង�បំ្រទដែផ្សាុក្នុប្របពុន័ៈធ និៈង�ំនៅណុះើ រការគឺនៅប្រម្គាង
• ប្របពុន័ៈធប្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយ និៈងវាយត្ថនៃម្ពូ

ប្រកុ្នុម្ពក្នុគ៏ឺួរក្នុំណុះត្ថផ់្សាងដែ�រនៈ�វរាល់ត្ថប្រម្ពូវការដែ�លស្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ពម្គានៈ ឧទា�រណ៍ុះ៖

• ត្ថប្រមូ្ពវការការបណុះត� ះបណាត ល ឬជំំនៈួយ�បំ្រទបដែនៈថម្ព
• ត្ថប្រមូ្ពវការនៅប្របើប្របាស់្សបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថ ឧទា�រណ៍ុះ ការនៅប្របើរនៅទះរ�ញ ការ�បំ្រទ�ល់ការប្របាប្រស័្សយ

ទាក្នុទ់ង
ប្របសិ្សនៈនៅបើយ�ទធសាស្ត្រីស្សតបរយិាបន័ៈុ នៈិង�បំ្រទប្រត្ថូវបានៈអនៈ�វត្ថតនៅ��ំណាក្នុក់ាលនៅនៈះ វាអាចំកាត្ថប់នៈថយ   ការ
ប្របឈម្ពជាស្សកាា នៈ�ពុលនៅ�ក្នុុ�ង�ំណាក្នុក់ាលបនាា ប ់ នៈិង�បំ្រទ�ល់ប្រក្នុុម្ពកានៈដ់ែត្ថម្គានៈភាពុស្សអិត្ថរម្ពតួ្ថ នៈិង
រងឹម្គាខូំាងំនៅ�ើង។

• នៅផ្ទាត ត្ថនៅលើទំនាក្នុទ់ំនៈងផ្ទាា ល់�ូួនៈជាម្ពយួអុក្នុ�ន៏ៃទ
• ត្ថស្សា� នៅលើអំណាចំ ទំនាស់្ស នៈិងការប្របឈម្ពម្ព��
• ប្របធានៈប្រក្នុុម្ពជាអុក្នុផ្សាតល់ការបំភិូ ឺនៈិងភាពុស្ស����ម្ព

កា�បំផ្តុស

ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

ការ�ឹក្នុនាដំែ�លខូាងំ គឺមឺ្គានៈសារៈសំ្សខានៈណ់ាស់្សក្នុុ�ង�ំណាក្នុក់ាលនៅនៈះនៅ�ើម្ពប�ីបំ្រទ�ល់ប្រក្នុុម្ពឱ្យយម្គានៈភាពុ
វជិំាម្គានៈ។
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• ភាពុស្សុិត្ថសុាល នៈិងអារម្ពមណ៍ុះជាស្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ព
• ការផូ្ទាស់្សបត�រគឺំនិៈត្ថ និៈងនៅយាបល់
• ប្របធានៈប្រកុ្នុម្ពផ្សាតល់ការនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត និៈងក្នុសាងការម្ព�លម្ពតិ្ថ�ុ

កា�បមេងើើតបទីដ្ឋាា្ន

 កំ់ណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

ប្របសិ្សនៈនៅបើម្គានៈការយក្នុចំិត្ថតទ�ក្នុដ្ឋាក្នុ ់ បានៈនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងនៅ��ំណាក្នុក់ាល�ំប�ងនៃនៈការអភិវិឌ័ឍប្រក្នុុម្ពប្របក្នុប
នៅដ្ឋាយ ការបណុះត� ះចំិត្ថតគឺំនិៈត្ថក្នុុ�ងការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងជាវជិំាម្គានៈនៅនាះ �ំណាក្នុក់ាលនៅនៈះនៈឹងអាចំកូាយជា
ក្នុដែនៈូងលអ នៅ�ើម្ពបពីុប្រងឹងនៈ�វការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង នៈិងការការ�រ�ូួនៈ ដែ�លនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងតាម្ពរយៈការ
ទទួលសាគ ល់លអ នៈ�វការអនៈ�វត្ថតលអពុីស្សម្គាជំិក្នុប្រកុ្នុម្ព/ម្ពតិ្ថតរមួ្ពអាជំីវពុ។

ការបំផ្សា�ស្ស អាចំជា�ំនៅណុះើ រការអ�ស្សបនូាយ ឬម្គានៈជាបនៈតបនាា បន់ៅ�ក្នុុ�ង�ំនៅណុះើ រការដែប្របប្របួលរបស់្សប្រក្នុុម្ព។

ចំ�រចំងចាំថំ្លា អុក្នុ�ន៏ៃទម្គានៈបញ្ញាា ជាម្ពយួនឹៈងការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង នៈិងការការ�រ�ូួនៈ នៅ�ើយវាអាចំដែស្សតង
នៅចំញតាម្ពរនៅបៀបនៅផ្សាសងៗ។ នៅ�ត្ថ�នៅនៈះនៅយើងគឺួរអនៈ�វត្ថតនៅដ្ឋាយការយល់ចំិត្ថត នៈិងអាណិុះត្ថអាស្ស�រ នៅ�ើយដែស្សើងរក្នុ
វធិិីទាក្នុទ់ងជាម្ពយួម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារតាម្ពរនៅបៀប ដែ�លស្សម្ពប្រស្សបតាម្ពត្ថប្រម្ពូវការរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ ក្នុ�៏�ចំជាត្ថប្រម្ពូវការ
របស់្សម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារ។

ប្រក្នុុម្ពគឺួរពិុនៈិត្ថយនៅម្ពើលវឌ័ឍនៈភាពុ នៈិងពិុនៈិត្ថយ�ុនៅ�វញិនៅ�ម្ពក្នុ នៅ�ើម្ពប�ីឹងថ្លាត្ថប្រម្ពូវការរបស់្សប្រគឺប�ុ់ប្រតូ្ថវបានៈ
ផ្សាតល់ នៅ�ើយអុក្នុរាល់�ុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លាទទួលបានៈការ�បំ្រទ។

• សួ្សរសិ្សកុាកាម្ពថ្លានៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺម្គានៈយ�ទធសាស្ត្រីស្សតអើី�ូះ នៅ�ើម្ពបនីៅដ្ឋាះប្រសាយបញ្ញាា ពុិបាក្នុ ឬការ
ដែប្របប្របួលណា�ូះ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈជំួបប្របទះនៅ�ក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុសាងស្សងអ់�រ។

• នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពដែចំក្នុរដំែលក្នុពុីរនៅបៀបដែ�លពុួក្នុនៅគឺអាចំរក្នុាការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង នៈិងការ
ការ�រ�ូួនៈរបស់្សពុួក្នុនៅគឺក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុល នៃនៈការអភិវិឌ័ឍប្រក្នុុម្ពនៅនៈះនៅដ្ឋាយដែផ្សាអក្នុនៅលើ អើីដែ�ល
ពួុក្នុនៅគឺបានៈនៅរៀនៈអំ��ងនៅពុលនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា។



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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ក់ំណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

ប្របសិ្សនៈនៅបើម្គានៈការយក្នុចំិត្ថតទ�ក្នុដ្ឋាក្នុ ់ បានៈនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងនៅ��ំណាក្នុក់ាល�ំប�ងនៃនៈការអភិវិឌ័ឍប្រក្នុុម្ពប្របក្នុប
នៅដ្ឋាយការបណុះត� ះចំិត្ថតគឺំនិៈត្ថក្នុុ�ងការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងជាវជិំាម្គានៈនៅនាះ �ំណាក្នុក់ាលនៅនៈះនៈឹងអាចំនៅលើក្នុទឹ ក្នុ
ចំិត្ថត�ល់ម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារឱ្យយអភិវិឌ័ឍ នៈិងរកី្នុចំនៅប្រម្ពើនៈបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថ។ ការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង នៈឹងកានៈដ់ែត្ថរងឹម្គាំ
នៅ�ក្នុប្រម្ពតិ្ថនៅនៈះ នៅ�ើយម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារអាចំប្រត្ថូវបានៈនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឱ្យយសាក្នុលបងជំំនាញ�មី ឬជំំរ�ញ�ូួនៈឯងឱ្យយ
នៅចំញពុីត្ថំបនៈស់្ស��ប្រសួ្សលរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅ�ើយរកី្នុចំនៅប្រម្ពើនៈតាម្ពរនៅបៀបនៅផ្សាសងៗ�ុ។

នៅស្សុើស្ស�ំសិ្សកុាកាម្ពដែចំក្នុរដំែលក្នុនៈ�វគឺំនិៈត្ថអំពីុរនៅបៀប ដែ�លពុួក្នុនៅគឺអាចំជំំរ�ញ�ូួនៈឯងឱ្យយនៅចំញពីុត្ថំបនៈស់្ស��ប្រសួ្សល
របស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅ��ំណាក្នុក់ាលនៅនៈះ។ ឧទា�រណ៍ុះ ពុួក្នុនៅគឺអាចំនឹៈងស្សម័ប្រគឺចិំត្ថតនៅធិើើនៅស្សចំក្នុតីដែ�ូងជាសាធារណុះៈ
ម្ពយួចំំនៈួនៈ ឬក្នុន៏ៅស្សុើឱ្យយម្គានៈការជំំរ�ញ�ល់ប្រក្នុុម្ពនៅផ្សាសងនៅ�ើម្ពបឱី្យយនៅរៀនៈជំំនាញ�មី ឬចំ�លរមួ្ពនៅម្គាា ងសិ្សក្នុាបណុះត� ះ
បណាត លបដែនៈថម្ព ឬទទួលយក្នុត្ថួនាទី នៈិងការទទួល��ស្សប្រតូ្ថវបដែនៈថម្ព។

• ការនៅបតជាា ចំិត្ថតចំំនៅ�ះភារក្នុិចំេ និៈងភាពុនៅសាម ះប្រត្ថងច់ំំនៅ�ះប្រក្នុុម្ព
• ដែចំក្នុរដំែលក្នុទំនៈួល��ស្សប្រតូ្ថវ នៈិងត្ថួនាទី ដែ�លម្គានៈភាពុបត្ថដ់ែបនៈបានៈ
• ប្របធានៈប្រក្នុុម្ពប្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយការង្ហារ នៈិងស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលប្រក្នុុម្ព

កា�អនុវតត

នៅស្សុើស្ស�ំសិ្សកុាកាម្ពដែចំក្នុរដំែលក្នុនៈ�វគឺំនិៈត្ថនៅយាបល់អំពីុវធិិី ដែ�លពុួក្នុនៅគឺអាចំជំំរ�ញឱ្យយម្គានៈសាម រត្ថីនៃនៈភាពុស្សុិត្ថ
សុាល ក្នុុ�ងចំំនៅណាម្ពម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហាររបស់្សពុួក្នុនៅគឺក្នុុ�ង�ំណាក្នុក់ាលនៅនៈះ។ នៅដ្ឋាយប្របដែ�លជាតាម្ពរយៈ ការ
ផ្សាតល់នៈ�វម្ពតិ្ថនៅយាបល់វជិំាម្គានៈ ការជំំរ�ញនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឱ្យយម្គានៈស្សក្នុម្ពមភាពុផ្សាារភាា បភ់ាពុស្សអិត្ថរម្ពតួ្ថរបស់្សប្រក្នុុម្ព 
នៈិងស្សក្នុម្ពមភាពុសិ្សក្នុាដែបបម្ពតិ្ថតអបរ់មំ្ពតិ្ថត ។ល។ 



136

នៅធិើើការជាគឺ� ចំ�រពុិភាក្នុា៖

• នៅត្ថើអុក្នុនឹៈងយក្នុអើីដែ�លបានៈនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថក្នុុ�ងអំ��ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា នៅ�អនៈ�វត្ថត

តាម្ពរនៅបៀបណា នៅ�ើម្ពបជីំួយអុក្នុឱ្យយកានៈដ់ែត្ថម្គានៈភាពុនៅជំឿជាក្នុ ់ នៈិងនៅចំះ

ការ�រ�ូួនៈនៅ�ក្នុដែនៈូងនៅធិើើការ?

• នៅត្ថើអុក្នុនឹៈងយក្នុអើីដែ�លបានៈនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថក្នុុ�ងអំ��ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា នៅ�អនៈ�វត្ថត

តាម្ពរនៅបៀបណា នៅ�ើម្ពបជីំួយអុក្នុក្នុុ�ងការ�បំ្រទម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារឱ្យយម្គានៈភាពុ

នៅជំឿជាក្នុ ់និៈងនៅចំះការ�រ�ូួនៈនៅ�ក្នុដែនៈូងនៅធិើើការ?

• នៅត្ថើអុក្នុនៅ�ម្គានៈចំម្ពៃល់អើី�ូះ ទាក្នុទ់ងនឹៈងប្របធានៈបទដែ�លបានៈ

នៅលើក្នុនៅ�ើង? 

កា��ួ�ះបញ្ហាំ្ំងជាគ្គូ

• ស្សនៈមត្ថថ្លានៅធិើើការប្រកុ្នុម្ពម្ពនិៈអាចំ�ិត្ថនៅ�ររ��ត្ថនៅទ
• នៅ�នៅពុលដែ�លប្រកុ្នុម្ពប្រត្ថូវរសំាយ ឬស្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ពមុ្គាក្នុច់ាំក្នុនៅចំញប្រក្នុុម្ព 

វានឹៈងចំ�ល�ល់�ំណាក្នុក់ាល       «កានៈទ់�ក្នុុ»
• វាអាចំជាអារម្ពមណ៍ុះនៃនៈការបាត្ថប់ង ់នៅ�នៅពុលប្រក្នុុម្ពប្រត្ថូវរសំាយ។

កា�ផ្ទាា្ក់�ំមេណ្តុះើ�កា�

កំ់ណ្តុះត់ស�ា្�់សម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

វាអាចំជាចំំណុះ� ចំវជិំាម្គានៈក្នុុ�ងការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុអើីដែ�លស្សនៅប្រម្ពចំបានៈក្នុុ�ងនាម្ពជាស្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ព នៅ�ើយនៅ�
បនៈតរក្នុាទំនាក្នុទំ់នៈងជាម្ពយួស្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ព នៅ�ើម្ពបពីុប្រងីក្នុបណាត ញអាជីំពុ/ទំនាក្នុទ់ំនៈងក្នុុ�ងស្សងគម្ព ដែ�ល
ម្គានៈឥទធិពុលវជិំាម្គានៈនៅលើភាពុនៅជំឿជាក្នុរ់បស់្ស�ូួនៈ។

៣.២ សវ័យ�ួ�ះបញ្ហាំ្ំង (៤០ នាទី)

១.  បង្ហាា ញសូាយក្នុិចំេការ�ល់សិ្សកុាកាម្ព នៅ�ើយទ�ក្នុនៅពុល ១៥ នាទីនៅ�ើម្ពបឆី្លូ�ះបញ្ញាេ ំង



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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២.  បនាា បព់ុីបានៈ ១៥ នាទី ប្របម្ព�លផ្សាត� ំសិ្សកុាកាម្ពម្ពក្នុជំួបជំ�ំ�ុនៅ�ើងវញិស្សប្រម្គាបក់្នុិចំេពិុភាក្នុា
នៅពុញអងគ   និៈងសួ្សរសំ្សណួុះរ។

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng



138

សៀ�ោៅង�ិកាទីីពី�

កាៅ�សៀម្រាប់�ម្រាបាៅ�់ចំ�សៀ��ដ្ឋឹងសៀន� 

មេ��បំណ្តុះង៖ រឭំក្នុនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានានាដែ�លបានៈនៅរៀនៈ នៈិងនៅរៀបចំដំែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុស្សប្រម្គាប់
ការអនៈ�វត្ថតជាក្នុដ់ែស្សតង

វតុ�បំណ្តុះងថ្ងៃនកា�មេ�ៀនសូម្រាត៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនឹៈង…

• • រឭំក្នុ�ូឹម្ពសារនៅម្ពនៅរៀនៈសំ្សខានៈ់ៗ ដែ�លបានៈនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថពីុនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា នៈិងបានៈបញ្ញេប់
ការវាយត្ថនៃម្ព ូ  នៅម្គាា ងសិ្សក្នុា

• • បនៅងើើត្ថដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុស្សប្រម្គាបក់ារអនៈ�វត្ថតនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ
មេព�មេវលា៖ ១២០ នាទី

ទីិ�ឋភាពទីូមេ�អំពីមេ�ោ្ងសិក់្សា

ស�ា្�� ស្ចំក់តីណ្នាំអំពីកា�ត្ៀ�ស�ា្��

៤.២.១ សំ្សណួុះរឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុដែផ្សានៈការ
ស្សក្នុម្ពមភាពុ

ប្រពីុនៈម្ពយួស្សនៈូឹក្នុស្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុ់ៗ

ការវាយត្ថនៃម្ពូសិ្សកុាកាម្ពនៅលើនៅម្ពនៅរៀនៈទី ៣

សក់�មភាព គោ�បណំ្តុះង ព្�វ្លា

១. រឭំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈ នៅ�ើម្ពប ីរ លឹំក្នុ �ឹូម្ពសារនៅម្ព នៅរៀនៈសំ្សខានៈ់ៗ ដែ�លបានៈ
នៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថពីុនៅម្គាា ងសិ្សក្នុាម្ព�នៈ។

២០ នាទី

២. ដែលបងនៅបាះបាល់ នៅ�ើម្ពបរីលឹំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈ និៈងប្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយការយល់�ឹងទ�នៅ�
នៃនៈចំំណុះ� ចំសិ្សក្នុាសំ្សខានៈ់ៗ ពីុនៅម្គាា ងសិ្សក្នុាម្ព�នៈ។

៤៥ នាទី

៣. ការនៅធិើើដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុ នៅ�ើម្ពប ីប នៅងើើត្ថ ដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុស្សប្រម្គាប់អនៈ� វត្ថត
នៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ។

៥៥ នាទី



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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សក់�មភាពទីី�ួយ៖ រលឹំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈ

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបរីឭំក្នុ�ូឹម្ពសារនៅម្ពនៅរៀនៈសំ្សខានៈ់ៗ  ដែ�លបានៈនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថពីុនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា

មេព�មេវលា៖ ២០ នាទី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនាំសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

១.១ ដែ�្បីងសួ�មេ�ួើយ�ួងៗ

ដែចំក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាពុីរប្រក្នុុម្ព នៅ�ើយឱ្យយពុួក្នុនៅគឺឈរជាពុីរជំួរទល់ម្ព���ុដែ�លម្ពយួប្រកុ្នុម្ពជាប្រក្នុុម្ព ក្នុ នៈិងម្ពយួប្រក្នុុម្ព
នៅទៀត្ថជាប្រក្នុុម្ព �។

ពុនៈយល់៖

• សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងប្រត្ថូវផ្សាតល់ជំ�នៈប្របធានៈបទនៅ�ើម្ពបនីៈិយាយរយៈនៅពុលម្ពយួនាទីតាម្ពការក្នុំណុះត្ថ។់
• ជំួរនីៈម្ពយួៗនឹៈងឆូ្នាំស់្សនៅវនៈ�ុនៅធិើើជាអុក្នុសាត ប ់ឬអុក្នុនិៈយាយ។
• អុក្នុសាត បក់្នុប៏្រតូ្ថវបានៈអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឱ្យយសួ្សរសំ្សណួុះរផ្សាងដែ�រ ប្របសិ្សនៈនៅបើអុក្នុនិៈយាយម្ពនិៈម្គានៈអើី

នៈិយាយបនៈត។
• បនាា បព់ុីបានៈម្ពយួនាទី នៅប្របើ�ក្នុយបញ្ញាា  «បត�រក្នុដែនៈូង» នៅ�ើយស្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ព ក្នុ ទាងំអស់្សប្រត្ថូវ��រ

ទីតាងំនៅ�កានៈន់ៃ�គឺ�ប្រកុ្នុម្ព ក្នុ ដែ�លនៅ�ជំិត្ថ�ុ (ប្រកុ្នុម្ព � ប្រត្ថូវរក្នុានៅ�ម្ពយួក្នុដែនៈូង)។
ឧទា�រណ៍ុះ៖

• នៅស្សុើឱ្យយប្រក្នុុម្ព ក្នុ នៅធិើើជាអុក្នុនិៈយាយស្សប្រម្គាបប់្របធានៈបទ�ំប�ង និៈងប្រកុ្នុម្ព � ជាអុក្នុសាត ប។់
• បនាា បព់ុីបានៈម្ពយួនាទី នៅប្របើ�ក្នុយ «ឈប»់  និៈង «បត�រក្នុដែនៈូង» ។
• ប្រក្នុុម្ព ក្នុ ប្រត្ថូវ�ិត្ថនៅ�ម្ព��ម្ពយួក្នុដែនៈូង នៅ�ើយប្រក្នុុម្ព � ប្រត្ថូវរក្នុានៅ�ក្នុដែនៈូងរបស់្ស�ូួនៈ�ដែ�ល។
• ឥ��វប្រកុ្នុម្ព � ឆូ្នាំស់្សនៅវនៈ�ុនិៈយាយ នៅ�ើយប្រកុ្នុម្ព ក្នុ ឆូ្នាំស់្សនៅវនៈ�ុសាត ប។់
• នៅ�ើយនៅធិើើដែបបនៅនៈះរ��ត្ថទាល់បានៈដែត្ថប្រគឺបប់្របធានៈបទទាងំអស់្ស។
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សក់�មភាពទីីពី�៖ នៅ�គម្ពនៅបាះបាល់

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបរីលឹំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈ នៈិងប្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយការយល់�ឹងទ�នៅ�នៃនៈចំំណុះ� ចំសិ្សក្នុាសំ្សខានៈ់ៗ ពីុនៅម្គាា ង
សិ្សក្នុា

មេព�មេវលា៖ ៤៥ នាទី

មេសចំក់តីដែណ្តុះនំាសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

២.១ ដែ�្បីងមេ�ះ��់

ម្ព�នៈនៅពុល�ល់នៅម្គាា ងសិ្សក្នុា អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរនៅរៀបចំំសំ្សណួុះរនៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សត្ថ�ចំៗ ឱ្យយបានៈប្រគឺបប់្រ�នៈ់
ស្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុ់ៗ  ។

រ�សំ្សនៈូឹក្នុប្រក្នុដ្ឋាស្សត្ថ�ចំៗនៅ�ជារាងបាល់ត្ថ�ចំៗ នៅ�ើយដ្ឋាក្នុក់្នុុ�ងចាំនៈ ឬម្ពកួ្នុ។

នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពឈរជារងើងធំ់ិ នៅ�ើយ��ចំចាំនៈត្ថៗ�ុជំ�ំវញិរងើង។់ មុ្គាក្នុ់ៗ អាចំយក្នុប្រក្នុដ្ឋាស្សម្ពយួ��ំ

នៅចំញពុីចាំនៈ។

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរឈរនៅ�ចំកំ្នុណាត លរងើង ់ នៅ�ើយនៅបាះបាល់នៅ�ឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុ់ៗ ។ នៅ�នៅពុល
ដែ�លសិ្សកុាកាម្ពចាំបប់ាល់ នៅនាះគឺឺ�ល់នៅវនៈរបស់្សពុួក្នុនៅគឺអានៈសំ្សណួុះររបស់្ស�ូួនៈ នៅ�ើយនៅឆ្លូើយសំ្សណួុះរ។ 
ប្របសិ្សនៈនៅបើពុួក្នុនៅគឺម្ពនិៈ�ឹងចំនៅម្ពូើយ នៅនាះអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរនៅស្សុើស្ស�ំការ�បំ្រទពីុសិ្សកុាកាម្ព�ន៏ៃទនៅទៀត្ថ។

២.២ �ំឭក់សំណំំ្តុះ�ំនាញមេ�ើងវិញ 

នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងពីុសំ្សណុះ�ំ ជំំនាញស្សប្រម្គាបម់្ពស្ត្រីនៈតី ឬប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប ់ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈ
បនៅងើើត្ថនៅ�ើងនៅ�នៅ�ើម្ពស្សបាត �៍ (វាគឺួរដែត្ថស្សថិត្ថនៅ�នៅលើជំញ្ញាា ំងបនៈាបប់ណុះត� ះបណាត លនៅ�នៅ�ើយ)។ សួ្សរពុួក្នុនៅគឺ
ថ្លា នៅត្ថើពួុក្នុនៅគឺចំងប់ដែនៈថម្ព ឬផូ្ទាស់្សបត�រអើីដែ�លម្គានៈនៅ�នៅលើផ្ទាា ងំរ�បភាពុដែ�រ ឬនៅទ នៅ�នៅពុលពុួក្នុនៅគឺបានៈបញ្ញេប់
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាឥ��វនៅនៈះ?

សួ្សរពុួក្នុនៅគឺថ្លា  នៅត្ថើនៅម្គាា ងសិ្សក្នុាបានៈផូ្ទាស់្សបត�រអើីដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈគិឺត្ថអំពីុជំំនាញរបស់្សពុួក្នុនៅគឺទាក្នុទ់ងនឹៈង
នៅយនៈឌ័រ័ដែ�រ ឬនៅទ?

សក់�មភាពទីីបី៖ ការនៅរៀបចំំដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុ

មេ��បំណ្តុះង៖ នៅ�ើម្ពបនីៅរៀបចំដំែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុស្សប្រម្គាបអ់នៈ�វត្ថតនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ

មេព�មេវលា៖ ៥៥ នាទី



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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មេសចំក់តីដែណ្តុះនាំសម្រា�ប់អែក់សម្រា�បសម្រា�ួ�

៣.១ កា�មេ�ៀបចំំដែផ្តនកា�សក់�មភាព (២០ នាទី)

ផ្សាតល់ឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៈ�វសំ្សណួុះរឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងចំំណុះ� ចំ ៤.២.១ អំពីុដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុ នៈិងពុនៈយល់ថ្លាវា
រមួ្ពបញ្ញេ� លនៈ�វក្នុប្រម្ពងសំ្សណួុះរឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងជានៅប្រចំើនៈ នៈិងគឺំរ�ដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុ។ ប្របាបព់ុួក្នុនៅគឺថ្លា ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈ
នៅពុល ២០ នាទីនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើស្សើ័យឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង និៈងបំនៅពុញទប្រម្ពង។់

៣.២ កិ់ចំចពិភាក្់សាមេពញអងគ (៣៥ នាទី)

នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពដែចំក្នុរដំែលក្នុដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ ប្របសិ្សនៈនៅបើពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះង្ហាយប្រស្សួល
នៅឆ្លូើយសំ្សណួុះរនៅ�ក្នុុ�ងបញ្ញេបន់ៅម្គាា ងសិ្សក្នុា។

សួ្សរពុួក្នុនៅគឺថ្លា នៅត្ថើម្គានៈបញ្ញាា ប្របឈម្ពអើី�ូះដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈនៅ�ើញក្នុុ�ងការអនៈ�វត្ថតនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ នៅ�ើយនៅប្របើ
ឱ្យកាស្សនៅនៈះនៅ�ើម្ពបពីុិភាក្នុាពុីយ�ទធសាស្ត្រីស្សតនៅផ្សាសងៗនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ព។

៣.៣ កា�បញ្ចចប់កា�វាយតថ្ងៃ�ួមេ�ោ្ងសិក់្សា

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រមួ្ពលគឺួរនៅស្សុើស្ស�ំម្ពតិ្ថនៅយាបល់របស់្សសិ្សកុាកាម្ពនៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈទី ៣ តាម្ពរយៈ
វធិិីសាស្ត្រីស្សតវាយត្ថនៃម្ព ូនិៈងទប្រម្ពងដ់ែ�លបានៈដែណុះនានំៅដ្ឋាយសាថ បន័ៈរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។

Photo: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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��ាៅ��ប់�ះ��ប់�ះ�ល

ឧប់��័័នធ
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១. នៅត្ថើអុក្នុនៅម្ពើលនៅ�ើញអើី�ូះថ្លាជាស្សម្ពទិធភាពុសំ្សខានៈ់ៗ របស់្សអុក្នុក្នុុ�ងការង្ហាររបស់្សអុក្នុ?

២. នៅត្ថើអុក្នុបានៈឆូ្លងកាត្ថឧ់បស្សគឺគអើី�ូះនៅ�ើម្ពបបីនៅងើើត្ថវឌ័ឍនៈភាពុក្នុុ�ងការង្ហាររបស់្សអុក្នុ?

៣. នៅត្ថើអុក្នុម្គានៈនៅ�លនៅ�ការង្ហារអើី�ូះស្សប្រម្គាបន់ៅពុលអនាគឺត្ថ?

៤. នៅត្ថើម្គានៈឧបស្សគឺគអើី�ូះដែ�លអុក្នុប្របនៅម្ពើលនៅម្ពើលទ�ក្នុម្ព�នៈ/នៅធិើើឲ្យយអុក្នុម្គានៈក្នុងើល់ ចំំនៅ�ះ
ការស្សនៅប្រម្ពចំនៅ�លនៅ�ទាងំនៅនាះ?

៥. នៅត្ថើអុក្នុគិឺត្ថថ្លា ការង្ហាររបស់្សអុក្នុនឹៈងម្គានៈភាពុ��ស្ស�ុពុីការង្ហារដែ�លនៅធិើើក្នុនៈូងម្ពក្នុ យាា ង��ចំ
នៅម្ពតចំ�ូះ ប្របសិ្សនៈនៅបើអុក្នុជា នៅយនៈឌ័រ័ ម្ពយួនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ?

៦. នៅត្ថើអុក្នុគិឺត្ថថ្លា វានឹៈងម្គានៈផ្សាលបាះ�ល់ចំនំៅ�ះអុក្នុយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ�ូះ ក្នុុ�ងការស្សនៅប្រម្ពចំ
នៅ�លនៅ�ការង្ហាររបស់្សអុក្នុ ស្សប្រម្គាបន់ៅពុលអនាគឺត្ថ ប្របសិ្សនៈនៅបើអុក្នុជា នៅយនៈឌ័រ័ 
ម្ពយួនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ?

១.២.១ ម្រាកដាៅ�កិចំចកាៅ��ោីពីកាៅ�ឆ្លុះួ��ប់ញ្ចាំចៅ�ង
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១.៤.១ កាៅ�ណែ�ីង�កតិ�ប់ន់�ុខម្រា�ួល

ការបនៅញ្ញេញម្ពត្ថិរបស់្ស�ូួនៈនៅ�ក្នុុ�ងការប្របជំ�ំជាប្រក្នុុម្ព ការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថបទឧប្រកិ្នុ�ា�ន៏ៅឃ្លារនៅ�

ការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថបទឧប្រកិ្នុ�ា ដែ�លម្គានៈលក្នុុណុះៈ
រជួំំលចំិត្ថត�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងការនៅក្នុងប្របវញ័្ញេ ផូ្សា�វនៅភិទនៅលើ

ក្នុ�ម្គារ
ការបង្ហាា ញអាការទាក្នុទ់ងនឹៈងនៅស្ត្រីស្សតស្សនៅ�អុក្នុប្រគឺបប់្រគឺង

សិ្សក្នុានៅ�ស្សក្នុលវទិាល័យ ចំ�លរមួ្ពប្រក្នុុម្ព�មី នៈិងភាា បទ់ំនាក្នុទ់ំនៈងជាម្ពយួម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារ

ផ្សាតល់បទបង្ហាា ញនៅ�ក្នុដែនៈងូនៅធិើើការ
ភាា បប់ណាត ញទំនាក្នុទ់ំនៈងជាម្ពយួអុក្នុជំំនាញនៅ�

ថុ្លាក្នុ�់ពស់្សជាង
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ស្សប្រម្គាប�់ូីបនីៈម្ពយួៗដែ�លបានៈបង្ហាា ញ ពុិភាក្នុាអំពីុសំ្សណួុះរខាងនៅប្រកាម្ពជាម្ពយួប្រក្នុុម្ពរបស់្សអុក្នុ។

១. នៅត្ថើការផ្សាាយ�ណិុះជំាក្នុម្ពម/�ូីប/អត្ថថបទនៅនាះម្គានៈបំណុះងផ្សាសពុើផ្សាាយនៅ�កានៈន់ៈរណា?

២. នៅត្ថើម្គានៈសារអើី�ូះដែ�លក្នុំពុ�ងបង្ហាា ញនៅ�ក្នុុ�ងនៅនាះ?

៣. នៅត្ថើរ�បភាពុ �ក្នុយនៅពុចំនៈ ៍ស្សនៅម្ពូងអើី�ូះដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្សនៅ�ើម្ពបបីញ្ញា� នៈសារនៅនៈះ?

៤. នៅត្ថើអុក្នុគិឺត្ថថ្លា វានឹៈងនៅធិើើឲ្យយអុក្នុទស្សសនានៅ�លនៅ�ម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ?

២.១.១ ���ួ�ឆ្លុះួ��ប់ញ្ចាំចៅ�ងអ្ន�ពីកាៅ�ដាៅក់លកេខ�ឌសៀល�សៀយនឌ័័�
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២.២.១ ក��ី�ិកា PPPPPPPPP 

ចំ�រអានៈក្នុរណីុះសិ្សក្នុានៅ�ខាងនៅប្រកាម្ព និៈងពិុភាក្នុាអំពីុសំ្សណួុះរខាងនៅប្រកាម្ពនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពរបស់្សអុក្នុ។

១. នៅត្ថើម្គានៈការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងអំពីុនៅស្សចំក្នុតីរពំុឹងទ�ក្នុនៅ�ក្នុប្រម្ពតិ្ថទាប ឬនៅ�ក្នុប្រម្ពតិ្ថ�ពស់្សដែ�រ
ឬនៅទ?

២. នៅត្ថើអុក្នុគិឺត្ថទ�ក្នុជាម្ព�នៈថ្លានឹៈងម្គានៈផ្សាលបាះ�ល់អើី�ូះចំំនៅ�ះប�គឺគលិក្នុ ដែ�លក្នុំពុ�ងដែត្ថពិុភាក្នុា
�ុនៅនៈះ?

៣. នៅត្ថើម្គានៈវធិិីណា ដែ�លនៅប្របើក្នុុ�ងសាថ នៈភាពុ នៅ�ើម្ពបយីក្នុម្ពក្នុពិុចាំរណា នៈិងនៅ�ើម្ពបនីៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឲ្យយ
ទទួលបានៈលទធផ្សាលវជិំាម្គានៈជាងនៅនៈះនៅទៀត្ថដែ�រឬនៅទ?

មេសណ្តា�ីយុទូីី�ួយ

Linn គឺឺជាម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបជ់ាស្ត្រីស្សតីមុ្គាក្នុ ់ ដែ�លជាស្សម្គាជំិក្នុ�មីនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពម្ពយួ ដែ�លនាងគឺឺជាស្សម្គាជំិក្នុ
មុ្គាក្នុន់ៅ�ក្នុុ�ងចំនំៅណាម្ពស្សម្គាជិំក្នុជាស្ត្រីស្សតីដែត្ថពីុរនាក្នុប់ា�នៅណាណ ះ។ នៅ�ក្នុុ�ងកិ្នុចំេប្របជំ�ំប្រក្នុុម្ពប្របចាំសំ្សបាត �៍ Linn 
ម្ពនិៈបានៈនិៈយាយអើីនៅប្រចំើនៈនៅនាះនៅទ នៅ�ើយអុក្នុប្រគឺបប់្រគឺងរបស់្សនាងអាចំ�ឹងបានៈថ្លា នៅនៈះនៅដ្ឋាយសារដែត្ថនាង
�ើះខាត្ថការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង។ នៅដ្ឋាយសារដែត្ថ�ត្ថម់្ពនិៈចំងន់ៅធិើើឲ្យយនាងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះអស្ស�វត្ថថិភាពុ �ត្ថ់
ម្ពនិៈបានៈនៅស្សុើនៅយាបល់ពុីនាង នៅ�ក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុលប្របជំ�ំនៅនាះនៅទ។

មេសណ្តា�ីយុទូីីពី�

Phon គឺឺជាម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបជ់ាស្ត្រីស្សតីមុ្គាក្នុ ់ដែ�លបានៈបំនៅពុញត្ថួនាទីរបស់្សនាងអស់្សរយៈនៅពុលពុីរឆុ្នាំនំៅ�ើយ។ 
នៅ�នៅពុល�ូះ Phon ម្ពនិៈស្ស�វម្គានៈភាពុនៅជំឿជាក្នុច់ំំនៅ�ះស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្សនាងនៅនាះនៅទ នៅទាះបីជាអុក្នុប្រគឺបប់្រគឺង
របស់្សនាងគឺិត្ថថ្លា នាងនៅធិើើការង្ហារបានៈលអខូាងំណាស់្សក្នុន៏ៅដ្ឋាយ។ នៅ�នៅពុលនៅនៈះ ប្រក្នុុម្ពការង្ហារ�ើះខាត្ថ
ប�គឺគលិក្នុ នៅ�ើយអុក្នុប្រគឺបប់្រគឺងរបស់្ស Phon នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយនាងនៅធិើើជាអុក្នុ�ឹក្នុនានំៅ�ក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុក្នុសាង
ទំនាក្នុទំ់នៈងនៅ�ក្នុុ�ងស្ស�គឺម្ពនៈ។៍ Phon ម្គានៈការប្រពុួយបារម្ពភ បា�ដែនៈតអុក្នុប្រគឺបប់្រគឺងរបស់្សនាងអះអាងថ្លា 
នាងនៈឹងនៅធិើើបានៈលអ។
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ខាងមេម្រាកា�មេនះគ្គឺជាភាព�មេវី�វាយទាំំង ៧ ម្រាបមេភិទីដែ��មេក់ើតមេ�ើងជាទីូមេ�ជាងមេគ្គបំផ្តុត។

អានៈនៈ�វប្របនៅភិទការរនៅវ ើរវាយទាងំនៅនាះ នៈិងគឺ�ស្សរងើងជ់ំ�ំវញិជំនៅប្រម្ពើស្សដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងអុក្នុ ថ្លានៅត្ថើអុក្នុម្គានៈ
អារម្ពមណ៍ុះថ្លា វាបានៈនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងជីំវតិ្ថរបស់្សអុក្នុញឹក្នុញាប�់ល់ក្នុប្រម្ពតិ្ថណា (អុក្នុនឹៈងម្ពនិៈប្រត្ថូវបានៈ
នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយដែចំក្នុរដំែលក្នុចំនៅម្ពូើយចំំនៅ�ះស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះនៅនាះនៅទ វាគឺឺជាឱ្យកាស្សស្សប្រម្គាបក់ារឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងអំពីុ
�ូួនៈឯងដែត្ថបា�នៈនៅណាះ)។

ជានៈិចំេ  ជាញឹក្នុញាប ់  នៅពុល�ូះ  នៅស្សាើដែត្ថម្ពនិៈធូាប ់  ម្ពនិៈធូាប់

១. កា�ស�ួឹងមេ�ើ�ដែត�ួយម្រា�ុង 

នៅយើងចាំបយ់ក្នុដែត្ថចំណំុះ� ចំអវជិំាម្គានៈ នៈិងនៅផ្ទាត ត្ថខូាងំនៅ�នៅលើនៅរឿងអវជិំាម្គានៈទាងំនៅនាះ នៅ�ើយនៅម្ពើលរលំង
ចំណំុះ� ចំវជិំាម្គានៈនៅផ្សាសងៗនៅ�ក្នុុ�ងសាថ នៈការម្ពយួ។ ឧទា�រណ៍ុះ៖ ម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុអ់ាចំនឹៈងនៅរ ើស្សយក្នុ នៈិង
នៅម្ពើលនៅ�ើញដែត្ថនៅរឿងលម្ពអតិ្ថម្ពនិៈលអត្ថ�ចំម្ពយួ ដែ�លនៅធិើើឲ្យយម្ពនិៈស្សបាយចិំត្ថត នៅ�ើយចំំណាយនៅពុលនៅវ�
ជានៅប្រចំើនៈគិឺត្ថអំពីុវាដែត្ថម្ពយួបា�នៅណាណ ះ ��នៅចំុះចំក្នុុ�វស័ិ្សយរបស់្សពុួក្នុនៅគឺចំំនៅ�ះការពិុត្ថ ដែប្របកូាយជាម្គានៈភាពុងងឹត្ថ 
ឬនៅធិើើឲ្យយម្គានៈគឺំនិៈត្ថរនៅវ ើរវាយ។ ជាក្នុដ់ែស្សតង អុក្នុនៅទើបដែត្ថបានៈស្សម្គាភ ស្សនៈក៍ារង្ហារ ការស្សម្គាភ ស្សនៈប៍ញ្ញេបន់ៅ�ម្ព��
នៅដ្ឋាយរល�នៈ នៅ�ើយអើីៗស្ស�ទធដែត្ថលអ នៅលើក្នុដែលងដែត្ថសំ្សណួុះរម្ពយួដែ�លថ្លាអុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លា អុក្នុម្ពនិៈបានៈ
នៅធិើើបានៈលអ។ ជាជាងនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើអើីប្រគឺបយ់ាា ងដែ�ល�ំនៅណុះើ រការបានៈលអ ដែត្ថអុក្នុដែបរជាគិឺត្ថពីុសំ្សណួុះរ ដែ�លអុក្នុ
ម្ពនិៈបានៈនៅធិើើប្រត្ថឹម្ពប្រតូ្ថវនៅ�វញិ។

២.៣.១ កាៅ�ឆ្លុះួ��ប់ញ្ចាំចៅ�ងអ្ន�ពីភាៅព�សៀវ��វាៅយ
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ជានិៈចំេ  ជាញឹក្នុញាប ់  នៅពុល�ូះ  នៅស្សាើដែត្ថម្ពនិៈធូាប ់  ម្ពនិៈធូាប់

២. គ្គំនិតដែបក់ជាពី� (ឬ គ្គំនិត •មេ�ា្ និង ស•)

នៅ�ក្នុុ�ងការគិឺត្ថដែ�លផ្សាា�យ អើីៗអាចំ «ស្ស ឬនៅ�ម »។ នៅយើងប្រត្ថូវដែត្ថលអឥត្ថនៅខាេ ះ ឬនៅយើងនៅជំឿថ្លានៅយើងគឺឺជាជំនៈ
បរាជំយ័ - ម្ពនិៈម្គានៈចំំណុះ� ចំក្នុណាត លជានៅ�លនៅទ។ ឧទា�រណ៍ុះ នៅ�ដែក្នុរបស់្សអុក្នុបានៈផ្សាតល់ឱ្យយអុក្នុនៈ�វ
ម្ពតិ្ថនៅយាបល់នៅលើរបាយការណ៍ុះដែ�លអុក្នុបានៈស្សរនៅស្សរ របាយការណ៍ុះភាគឺនៅប្រចំើនៈប្រត្ថូវបានៈទទួលយក្នុយាា ង
លអ។ នៅប្រ�ពុីកំ្នុណុះត្ថស់្សម្គាគ ល់ពុីរបីចំំណុះ� ចំនៅ�ើម្ពបឱី្យយនៅធិើើការដែក្នុលម្ពអបដែនៈថម្ព។ នៅដ្ឋាយការនៅឆ្លូើយត្ថបដែបបនៅនៈះ អុក្នុ
ស្សនៅប្រម្ពចំចិំត្ថត និៈងគិឺត្ថថ្លាថ្លារបាយការណ៍ុះនៅនៈះគឺឺម្ពនិៈលអ នៅ�ើយអុក្នុបរាជំយ័នៅ�វញិ។

ជានិៈចំេ  ជាញឹក្នុញាប ់  នៅពុល�ូះ  នៅស្សាើដែត្ថម្ពនិៈធូាប ់  ម្ពនិៈធូាប់

៣. កា�ស�ុបមេ�តុកា�ណ្តុះ៍បញ្ចច���ា្ខាា្ំង�ួសមេ�តុមេពក់

នៅ�ក្នុុ�ងភាពុរនៅវ ើរវាយនៅនៈះ នៅយើងទាញនៅស្សចំក្នុតីស្សនៈុិដ្ឋាា នៈជាទ�នៅ�ម្ពយួ នៅដ្ឋាយដែផ្សាអក្នុតាម្ពនៅ�ត្ថ�ការណ៍ុះដែត្ថម្ពយួ 
ឬភិស័្សត�តាងដែត្ថម្ពយួដែផ្សាុក្នុ។ ប្របសិ្សនៈនៅបើម្គានៈអើីម្ពនិៈលអនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងដែត្ថម្ពយួនៅលើក្នុ នៅយើងរពំុឹងទ�ក្នុថ្លា វានឹៈង
នៅក្នុើត្ថនៅ�ើងម្ពតងនៅ�ើយម្ពតងនៅទៀត្ថ។ ម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុអ់ាចំនៅម្ពើលនៅ�ើញនៅ�ត្ថ�ការណ៍ុះ ដែ�លបងើភាពុម្ពនិៈរកី្នុរាយ
ដែត្ថម្ពយួនៅលើក្នុថ្លា នៈឹងនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងម្ពតងនៅទៀត្ថជា�ដែ�លៗម្ពនិៈនៅចំះចំប។់ ឧទា�រណ៍ុះ អុក្នុដ្ឋាក្នុ�់ក្នុយស្ស�ំនៅ�ើង
ឋានៈៈ នៅ�ើយម្ពនិៈបានៈទទួល ��នៅចំុះអុក្នុស្សនៅប្រម្ពចំចិំត្ថតថ្លាអុក្នុម្ពនិៈម្គានៈភិពុើសំ្សណាងជាម្ពយួអាជំីពុរបស់្សអុក្នុ 
នៅ�ើយវា�ម នៈប្របនៅយាជំនៈទ៍រ ដែ�លអុក្នុប្រតូ្ថវដ្ឋាក្នុ�់ក្នុយនៅស្សុើស្ស�ំ�ំនៅ�ើងឋានៈៈនៅលើក្នុនៅប្រកាយម្ពតងនៅទៀត្ថ នៅប្រ�ះអុក្នុ
នៈឹងម្ពនិៈទទួលបានៈនៅទ។ 

ជានិៈចំេ  ជាញឹក្នុញាប ់  នៅពុល�ូះ  នៅស្សាើដែត្ថម្ពនិៈធូាប ់  ម្ពនិៈធូាប់

៤. កា�ស�ួងឹមេ�ើ�ពិភិពមេលាក់ក់ែ�ងផ្តួ�វអាម្រាក់ក់់

នៅយើងរពឹំុងថ្លានៅស្សចំក្នុតីអនៈតរាយនឹៈងម្ពក្នុ�ល់ នៅទាះបីជាម្គានៈបញ្ញាា អើីក្នុន៏ៅដ្ឋាយ។ ឧទា�រណ៍ុះ អុក្នុម្ពក្នុយឺត្ថក្នុុ�ង
ការប្របជំ�ំ�សំ៏្សខានៈម់្ពយួ នៅ�ើយអុក្នុស្សនៅប្រម្ពចំក្នុុ�ងចិំត្ថតថ្លាវាពិុត្ថណាស់្ស ដែ�លអុក្នុនឹៈងប្រត្ថូវនៅគឺបញ្ញឈបព់ុីការង្ហារ។
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Module 3
GENDER-RESPONSIVE SELF- CONFIDENCE AND ASSER TIVENESS IN LAW ENFORCEMENT TEAMS 

ជានៈិចំេ  ជាញឹក្នុញាប ់  នៅពុល�ូះ  នៅស្សាើដែត្ថម្ពនិៈធូាប ់  ម្ពនិៈធូាប់

៥. កា�មេធីវើតា�អា��មណ៍្តុះផ្ទាា្�់ខ្លួួ�ន

ការគឺិត្ថនៅដ្ឋាយ�ូួនៈឯង គឺឺជាភាពុរនៅវ ើរវាយ ដែ�លម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុន់ៅជំឿជាក្នុថ់្លា ស្សក្នុម្ពមភាពុ ឬប្របតិ្ថក្នុម្ពមរបស់្ស
អុក្នុ�នៃទគឹឺនៅធិើើនៅ�ើងចំំនៅ�ះម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុន់ៅនាះ។ ឧទា�រណ៍ុះ នៅ��ើ យរបស់្សអុក្នុចំ�លក្នុុ�ងការយិាល័យ
នៅដ្ឋាយម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះម្ពនិៈលអនៅ�ប្រពុឹក្នុម្ពយួ នៅ�ើយអុក្នុគិឺត្ថនៅដ្ឋាយស្សើ័យប្របវត្ថតិថ្លាគឺឺនៅដ្ឋាយសារដែត្ថអុក្នុ។ ការ
គឺិត្ថនៅដ្ឋាយ�ូួនៈឯង ក្នុអ៏ាចំជំះឥទធិពុលម្ពក្នុនៅលើនៅយើងដែ�លនៅជំឿថ្លា អើីៗគឺឺជាទំនៈួល��ស្សប្រត្ថូវរបស់្សនៅយើង។ 
ឧទា�រណ៍ុះ នៅ�នៅពុលដែ�លនៅយើងយក្នុចិំត្ថតទ�ក្នុដ្ឋាក្នុជ់ានៈិចំេចំំនៅ�ះនៅស្សចំក្នុតីប្រត្ថូវការរបស់្សអុក្នុ�នៃទជាងនៅស្សចំក្នុតី
ប្រតូ្ថវការផ្ទាា ល់របស់្សនៅយើង។

ជានៈិចំេ  ជាញឹក្នុញាប ់  នៅពុល�ូះ  នៅស្សាើដែត្ថម្ពនិៈធូាប ់  ម្ពនិៈធូាប់

៦. កា�សតីបមេនាា្ស

នៅយើងគិឺត្ថថ្លា វាជាទំនៈួល��ស្សប្រតូ្ថវរបស់្សអុក្នុ�នៃទចំំនៅ�ះការឈចឺាំបរ់បស់្សនៅយើង ឬនៅ�ើរតាម្ពគឺនៈូងរបស់្ស
អុក្នុ�នៃទ នៅ�ើយស្សតីបនៅនាា ស្សឲ្យយ�ូួនៈនៅយើងស្សប្រម្គាបប់្រគឺបប់ញ្ញាា ទាងំអស់្ស។ ឧទា�រណ៍ុះ នៅពុលនៅយើងនិៈយាយ
ថ្លាអុក្នុនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថក្នុំពុ�ងនៅធិើើឱ្យយនៅយើងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះម្ពនិៈលអចំំនៅ�ះ�ូួនៈឯង ដែ�លតាម្ពពុិត្ថ�ម នៈនៈរណាមុ្គាក្នុ់
អាចំ «នៅធិើើឱ្យយ» នៅយើងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះដែបបណាម្ពយួនៅទនៅនាះ គឺឺម្គានៈដែត្ថនៅយើង�ូួនៈឯងបា�នៅណាណ ះដែ�លប្រគឺបប់្រគឺង
នៅលើអារម្ពមណ៍ុះ នៈិងប្របតិ្ថក្នុម្ពមអារម្ពមណ៍ុះរបស់្ស�ូួនៈ។

ជានៈិចំេ  ជាញឹក្នុញាប ់  នៅពុល�ូះ  នៅស្សាើដែត្ថម្ពនិៈធូាប ់  ម្ពនិៈធូាប់

៧. កា�បិតស្វាា្ក់សញ្ហាា្ជាសក់�

គឺឺនៅ�នៅពុលនៅយើងនៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុម្ពយួ ឬទទួលលទធផ្សាលម្ពយួ នៅ�ើយប្របត្ថិក្នុម្ពមប្រជំុល នៅ�ើយនៅម្ពើល�ូួនៈឯងក្នុុ�ង
ផ្សាូ�វអវជិំាម្គានៈ។ ឧទា�រណ៍ុះ អុក្នុនៅធិើើ��ស្ស រចួំចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពប្របាប�់ូួនៈឯងថ្លាអុក្នុជា  «សំ្សរាម្ព» ។
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២.៣.២ កិចំចកាៅ�អ្ន���អ្ន�ណាៅងអ្ន�ពីភាៅព�សៀវ��វាៅយ
នៅ�ក្នុុ�ងតារាងខាងនៅប្រកាម្ព៖

១. ស្សរនៅស្សរប្របនៅភិពុភាពុរនៅវ ើរវាយ ដែ�លអំណុះះអំណាងនីៈម្ពយួៗគឺឺជាឧទា�រណ៍ុះនៃនៈភាពុរនៅវ ើរវាយ
ប្របនៅភិទនៅនាះ

២. ផ្សាតល់ឧទា�រណ៍ុះម្ពយួនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថអំពីុភាពុរនៅវ ើរវាយប្របនៅភិទនៅនាះ នៅ�ក្នុដែនៈូងនៅធិើើការ

ឧទាំ��ណ៍្តុះ�បស់យើង ឧទាំ��ណ្តុះ៍�បស់អែក់

ប្រពុឹក្នុនៅនៈះ នៅ��ើ យនាយរបស់្ស Lee បានៈម្ពក្នុ
នៅធិើើការនៅដ្ឋាយអារម្ពមណ៍ុះម្ពនិៈលអខូាងំណាស់្ស។ 
�ត្ថម់្ពនិៈបានៈនៅឆ្លូើយត្ថបនៅ�នៈឹង Lee នៅនាះនៅទ 
នៅ�នៅពុលដែ�លនាងបានៈសួ្សរ�ត្ថ ់ថ្លានៅត្ថើ�ត្ថ់
ម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំនៅ�នៅពុលនៅនៈះ។ 
Lee គិឺត្ថថ្លា នាងបានៈនៅធិើើអើីម្ពយួឲ្យយទាស់្សចំិត្ថត
�ត្ថ។់

ម្រាបមេភិទី៖ 

Bo បានៈបាត្ថប់ងទ់ំនៈ�ក្នុចិំត្ថតនៅលើស្សម្ពត្ថថភាពុ
របស់្ស�ត្ថក់្នុុ�ងការប្រគឺបប់្រគឺងក្នុដែនៈងូនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ�។ 
ភិស័្សត�តាងសំ្សខានៈ់ៗ  បានៈបាត្ថព់ុីក្នុដែនៈងូនៅក្នុើត្ថ
នៅ�ត្ថ�ដែ�ល�ត្ថប់ានៈប្រគឺបប់្រគឺង ជានៅលើក្នុចំ�ង
នៅប្រកាយនៅនាះ។ នៅ�នៅពុលនៅនៈះ ប្រគឺបន់ៅពុលដែ�ល
�ត្ថប់្រត្ថូវបំនៅពុញភារក្នុិចំេប្រគឺបប់្រគឺងក្នុដែនៈងូនៅក្នុើត្ថ
នៅ�ត្ថ� �ត្ថដ់ែត្ថងដែត្ថ ម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះត្ថបប់្របម្ពល់
យាា ងខូាងំ ពីុនៅប្រ�ះ�ត្ថន់ៅជំឿថ្លា នៅ�ត្ថ�ការណ៍ុះ
នៅនាះនៈឹងនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងម្ពតងនៅទៀត្ថ។

ម្រាបមេភិទី៖ 



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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ឧទាំ��ណ្តុះ៍�បស់យើង ឧទាំ��ណ្តុះ៍�បស់អែក់

Lin នៅទើបដែត្ថស្សម្គាភ ស្សការង្ហាររចួំ នាងបានៈ
នៅឆ្លូើយត្ថបប្រគឺបសំ់្សណួុះរទាងំអស់្សបានៈយាា ង
ប្រត្ថឹម្ពប្រតូ្ថវ បា�ដែនៈតនៅ�តាម្ពផ្សាូ�វនៅចំញពុីបនៈាបស់្សម្គាភ ស្ស 
នាងបានៈជំំពុបន់ៅជំើង និៈងបានៈនៅ�នៅ�ម ះរបស់្ស
អុក្នុស្សម្គាភ ស្ស��ស្ស។ អើីដែ�លនាងអាចំគឺិត្ថ�ល់គឺឺ 
នៅត្ថើនាងនៅម្ពើលនៅ�លៃីនៅលៃើ�ល់ក្នុប្រម្ពតិ្ថណា នាង
ម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះខាម ស់្សនៅអៀនៈ និៈងអស់្សស្សងឹមឹ្ព
យាា ងខូាងំចំំនៅ�ះទនៅងើើរបស់្សនាង។

ម្រាបមេភិទី៖ 

Jon នៅទើបដែត្ថកូាយជាចំំដែណុះក្នុម្ពយួនៃនៈ
ការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថ�ល៏បលីាញ ដែ�លម្គានៈនៅក្នុមង
សាា វ�ន៏ៅប្រ�ះថុ្លាក្នុម់្ពយួប្រក្នុុម្ពប្រត្ថូវបានៈកាត្ថន់ៅទាស្ស
ឲ្យយជាបព់ុនៈធនា�រ។ Jon នៅជំឿជាក្នុថ់្លាប្រក្នុុម្ពនៅក្នុមង
សាា វនៅនាះនៈឹងស្សងសឹ្សក្នុ�ត្ថ។់ ប្រគឺបន់ៅពុលដែ�ល
ភិរយិារបស់្ស Jon នៅចំញពីុនៅធិើើការ ម្ពក្នុផ្សាាះវញិ
យឺត្ថ �ត្ថភ់ិយ័ខូាចំថ្លា នាងប្រត្ថូវនៅគឺចាំបជំ់ំរតិ្ថ។ 

ម្រាបមេភិទី៖ 
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ឧទាំ��ណ៍្តុះ�បស់យើង ឧទាំ��ណ្តុះ៍�បស់អែក់

Nok �ឹងម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហាររបស់្សនាង ដែ�លនាង
នៅ��ល់យបន់ៅប្រ�នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើការបដែនៈថម្ព។ នាង
នៅធិើើឲ្យយ Nok ម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះម្ពនិៈលអ និៈងម្គានៈ
អារម្ពមណ៍ុះថ្លា�ូួនៈឯងម្គានៈក្នុំ��ស្ស ពុីនៅប្រ�ះនាង
ម្ពនិៈអាចំនៅ�នៅធិើើការ�ល់យបន់ៅប្រ�បានៈ ពុីនៅប្រ�ះ
នាងម្គានៈប្រគឺួសារដែ�លនាងប្រតូ្ថវនៅម្ពើលដែ�
នៅ�ផ្សាាះ។

ម្រាបមេភិទី៖ 

Jo បានៈចំ�លរមួ្ពប្រប�ងដែផ្សាុក្នុការ�រ�ូួនៈ
នៅ�ក្នុដែនៈូងនៅធិើើការ នៅ�នៃ�ៃនៅនៈះ។ នាងទទួលបានៈ
ពុិនៈា�៧០%។ នាងបានៈបាត្ថប់ងព់ុិនៈា�
នៅដ្ឋាយសារដែត្ថនាងបានៈប្របប្រពុឹត្ថតិកំ្នុ��ស្សឆ្លគង
ចំំនួៈនៈបី។ Jo ម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះអនៈចិ់ំត្ថតយាា ងខូាងំ 
នាងបានៈប្របឹងដែប្របងសិ្សក្នុា បា�ដែនៈតនាងនៅ�ដែត្ថ «នៅធិើើ
ម្ពនិៈបានៈលអ» ក្នុុ�ងការការ�រ�ូួនៈ។

ម្រាបមេភិទី៖ 

នៃ�ៃនៅនៈះ Gary ម្ពក្នុនៅធិើើការយឺត្ថ �ត្ថម់្គានៈ
ភាពុយឺត្ថយាា វ។

ម្រាបមេភិទី៖ 
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Module 3
GENDER-RESPONSIVE SELF- CONFIDENCE AND ASSER TIVENESS IN LAW ENFORCEMENT TEAMS 

ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈពិុភិពុនៅ�ក្នុក្នុំពុ�ងដែត្ថ�ិត្ថជិំត្ថចំ�លម្ពក្នុ�ល់នៅ�ើយ ម្គានៈអាកាស្សបាត្ថ�ភិ�ត្ថ�ធ៏ិំម្ពយួក្នុំពុ�ងដែត្ថ
នៅឆ្នាំព ះម្ពក្នុកានៈដ់ែផ្សានៈ�ី។ អុក្នុប្រត្ថូវបានៈនៅគឺនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សជាស្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ពការង្ហារ�នៈម្ព��ស្សប្រម្គាបន់ៅបស្សក្នុក្នុម្ពម
នៅ�ក្នុុ�ងលំ�រម្ពយួ នៅ�ើម្ពបចីាំបន់ៅផ្សាតើម្ពអារយធិម្ព�៌មីម្ពយួនៅ�នៅលើភិពុម្ពយួនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ ជាដែផ្សាុក្នុម្ពយួនៃនៈទំនៈួល
��ស្សប្រតូ្ថវរបស់្សអុក្នុ អុក្នុប្រតូ្ថវដែត្ថនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សប្រក្នុុម្ពការង្ហារម្ពយួ ដែ�លម្គានៈស្សម្គាជំិក្នុ ៥ នាក្នុ ់ នៅ�ើម្ពបចីំ�លរមួ្ព
ជាម្ពយួអុក្នុ ស្ស�ម្ពនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សនៅចំញពុីចំំណុះ� ចំនានា��ចំខាងនៅប្រកាម្ព នៅដ្ឋាយនៅធិើើឲ្យយចំនៅម្ពូើយរបស់្សអុក្នុស្សម្ព
នៅ�ត្ថ�ផ្សាល។

១. អុក្នុរ�បវទិាតារាសាស្ត្រីស្សត

២. ឪពុ�ក្នុ/ម្គាត យដែ�លចំិញ្ញេ ឹម្ពក្នុ�នៈដែត្ថមុ្គាក្នុឯ់ង និៈងក្នុ�នៈរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ (រាបថ់្លាដែត្ថមុ្គាក្នុ)់

៣. អុក្នុសាងស្សង់

៤. អុក្នុនៅម្ពើលដែ�សួ្សនៈ

៥. ប�រស្សអាយ� ២១ ឆុ្នាំ ំ(អុក្នុនៅប្របើប្របាស់្សថុ្លានំៅញៀនៈ)

៦. នៅវជំាបណុះឌិ ត្ថ

៧. ប�រស្សអាយ� ៧០ ឆុ្នាំំ

៨. ប្រគូឺបនៅប្រងៀនៈ

៩. អតី្ថត្ថប្របធានាធិិបតី្ថនៃនៈប្របនៅទស្សអាស្ត្រី�ើិក្នុ

១០. អុក្នុឈះុការប្របក្នុួត្ថនៅ�ក្នុុ�ងក្នុម្ពមវធិិីទ�រទស្សសនៈ ៍(reality TV show)

២.៣.៣ ភព�មី    ម្រាប់សៀភទី ក
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១. អុក្នុរ�បវទិាតារាសាស្ត្រីស្សត � ដែ�លនៅ�នៅពុលនៅនៈះម្គានៈជំំងឺនៅភិូចំភូាងំ

២. ឪពុ�ក្នុ/ម្គាត យដែ�លចំិញ្ញេ ឹម្ពក្នុ�នៈដែត្ថមុ្គាក្នុឯ់ង នៈិងក្នុ�នៈរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ (រាបថ់្លាដែត្ថមុ្គាក្នុ)់ � ឪពុ�ក្នុជា
ម្ពនៈ�ស្សសម្ពយួក្នុុ�ងចំនំៅណាម្ពម្ពនៈ�ស្សសពុីរនាក្នុន់ៅនៈះ ក្នុជ៏ាប្របធានៈនៅបស្សក្នុក្នុម្ពមក្នុុ�ងលំ�ដែ�លបំនៅពុញ
កាត្ថពុើកិ្នុចំេម្ពក្នុកានៈភ់ិពុនៅនៈះផ្សាងដែ�រ។

៣. អុក្នុសំ្សណុះង ់- ជាស្ត្រីស្សតីអាយ� ៣៥ ឆុ្នាំ ំ(ក្នុអ៏ាចំម្គានៈក្នុ�នៈផ្សាងដែ�រ)

៤. អុក្នុដែ�សួ្សនៈ - ជាស្ត្រីស្សតីអាយ� ៧៥ ឆុ្នាំដំែ�លជាប្របធានៈស្ស�ជំីពុក្នុសិ្សក្នុរម្ព�លដ្ឋាា នៈរបស់្ស�ត្ថ់

៥. ប�រស្សអាយ� ២១ ឆុ្នាំ ំ (អុក្នុនៅស្សពុនៅប្រគឺឿងនៅញៀដែ�លពឹុងដែផ្សាអក្នុខូាងំ) - ប�រស្សដែ�លម្គានៈស្ស��ភាពុ
ម្គាមំ្ពនួៈ នៅ�ើយម្គានៈជំងំឺទឹក្នុនៅនាម្ពដែផ្សាអម្ពប្របនៅភិទ ១ ដែ�លប្រត្ថូវពឹុងដែផ្សាអក្នុនៅលើឱ្យស្ស�។

៦. នៅវជំាបណុះឌិ ត្ថ - ជានៅវជំាបណុះឌិ ត្ថប្រសី្សដែ�លម្គានៈលក្នុុណុះៈស្សម្ពបត្ថតិប្រគឺបប់្រ�នៈក់ាលពុីនៅពុល�មីៗ

៧. ប�រស្សអាយ� ៧០ ឆុ្នាំ៖ំ ជាអវកាស្សយានៈិក្នុនៅជំើងចាំស់្សដែ�លម្គានៈស្ស��ភាពុម្គាមំ្ពនួៈ

៨. ប្រគឺូបនៅប្រងៀនៈ - ជាប្រគឺូបនៅប្រងៀនៈម្ព��វជិាា គឺណិុះត្ថវទិាប្របុស្សដែ�លម្គានៈបញ្ញាា នៅប្រគឺឿងប្រស្សវងឹ

៩. អតី្ថត្ថប្របធានាធិិបតី្ថប្របនៅទស្សអាស្ត្រី�ើិក្នុម្ពយួរ�ប - ជានៅម្ព�ឹក្នុនាបំ្រសី្សម្ពយួរ�បដែ�លម្គានៈតួ្ថនាទី
ជំួយដែស្សើងរក្នុ    ស្សនៈតិភាពុជំ�នៈត្ថំបនៈអ់ាស្ត្រី�ើិក្នុខាងនៅក្នុើត្ថ

១០. អុក្នុឈះុការប្របក្នុួត្ថនៅ�ក្នុុ�ងក្នុម្ពមវធិិីទ�រទស្សសនៈ ៍ � គឺឺជាអុក្នុវទិាសាស្ត្រីស្សត�ល៏បលីាញមុ្គាក្នុដ់ែ�ល
ប្រត្ថូវបានៈនៅគឺសាគ ល់នៅដ្ឋាយសារភាពុជំំនាញរបស់្ស�ត្ថក់្នុុ�ងការដ្ឋាបំដែនៈូ នៅដ្ឋាយនៅប្របើប្របពុន័ៈធនៃនៈការ
ដ្ឋាបំដែនៈូនៅលើទឹក្នុដែបក្នុក្នុ�នៈកាត្ថ(់Hybrid) ដែ�លស័្សក្នុតិស្សម្ពស្សប្រម្គាបភ់ិពុ�មី។

២.៣.៣ ភព�ម ី   ម្រាប់សៀភទី ខ
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កា�សេង់�តិ ក់

១.  ការនៅផ្សាាើសារនៅពុលនៅបើក្នុបរគឺឺម្គានៈនៅប្រ�ះថុ្លាក្នុ។់

 ក្នុ. បាទ/ចាំស្ស   �. នៅទ

២. វាសំ្សខានៈណ់ាស់្សដែ�លប្រត្ថូវតាម្ពដ្ឋានៈពុត័្ថម៌្គានៈអំពីុចំាបន់ៈនៅយាបាយដែ�លជំះឥទធិពុលម្ពក្នុនៅលើ

ជំីវតិ្ថរបស់្សនៅយើង។

 ក្នុ. បាទ/ចាំស្ស   �. នៅទ

៣.  ជាតិ្ថស្សើរម្ពនិៈលអចំំនៅ�ះស្ស��ភាពុរបស់្សនៅយើងនៅទ។

 ក្នុ. បាទ/ចាំស្ស   �. នៅទ

៤.  ការដែ�រក្នុាបរសិាថ នៈគឺឺជាទំនៈួល��ស្សប្រត្ថូវរបស់្សនៅយើងទាងំអស់្ស�ុ។

 ក្នុ. បាទ/ចាំស្ស   �. នៅទ

---------------------cut apart here----------------------

កា�សេង់�តិ ក់

១.  ការនៅផ្សាាើសារនៅពុលនៅបើក្នុបរគឺឺម្គានៈនៅប្រ�ះថុ្លាក្នុ។់

 ក្នុ. បាទ/ចាំស្ស   �. នៅទ

២. វាសំ្សខានៈណ់ាស់្សដែ�លប្រត្ថូវតាម្ពដ្ឋានៈពុត័្ថម៌្គានៈអំពីុចំាបន់ៈនៅយាបាយដែ�លជំះឥទធិពុលម្ពក្នុនៅលើ

ជំីវតិ្ថរបស់្សនៅយើង។

 ក្នុ. បាទ/ចាំស្ស   �. នៅទ

៣.  ជាតិ្ថស្សើរម្ពនិៈលអចំំនៅ�ះស្ស��ភាពុរបស់្សនៅយើងនៅទ។

 ក្នុ. បាទ/ចាំស្ស   �. នៅទ

៤.  ការដែ�រក្នុាបរសិាថ នៈគឺឺជាទំនៈួល��ស្សប្រត្ថូវរបស់្សនៅយើងទាងំអស់្ស�ុ។

 ក្នុ. បាទ/ចាំស្ស   �. នៅទ

២.៤.១ កម្រា�ង���ួ�អ្ន�ពីអាៅ��ម�៍ម្រាចំប់ូកម្រាចំប់ល់
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កា�សេង់�តិ ខ្លួ

១.  �ា� ំនៅផ្សាាើសារជាអក្នុសរនៅ��ណុះៈនៅពុលដែ�ល�ា� ំក្នុំពុ�ងនៅបើក្នុបរ។

 ក្នុ. បាទ/ចាំស្ស   �. នៅទ

២.  �ា� ំអាចំរាយនាម្ពចំាបយ់ាា ងតិ្ថចំបី ដែ�លប្រត្ថូវបានៈអនៈ�ម្ពត័្ថនៅ�ក្នុុ�ងរយៈនៅពុល ១២ ដែ�ក្នុនៈូងនៅ�
នៅនៈះ ដែ�លបាះ�ល់នៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់ចំនំៅ�ះជំីវតិ្ថរបស់្ស�ា� ំ។

 ក្នុ. បាទ/ចាំស្ស   �. នៅទ

៣.  �ា� ំញា� ំអា�រស្សប្រម្ពនៈដ់ែ�លម្គានៈជាត្ថិស្សើរ។

 ក្នុ. បាទ/ចាំស្ស   �. នៅទ

៤.  �ា� ំម្ពនិៈធូាបទ់ិញផូ្ទាស្សាិចំដែ�លអាចំនៅប្របើដែត្ថម្ពតងនៅ�ើយនៅបាះ

 ក្នុ. បាទ/ចាំស្ស   �. នៅទ

---------------------cut apart here----------------------

កា�សេង់�តិ ខ្លួ

១.  �ា� ំនៅផ្សាាើសារជាអក្នុសរនៅ��ណុះៈនៅពុលដែ�ល�ា� ំក្នុំពុ�ងនៅបើក្នុបរ។

 ក្នុ. បាទ/ចាំស្ស   �. នៅទ

២.  �ា� ំអាចំរាយនាម្ពចំាបយ់ាា ងតិ្ថចំបី ដែ�លប្រត្ថូវបានៈអនៈ�ម្ពត័្ថនៅ�ក្នុុ�ងរយៈនៅពុល ១២ ដែ�ក្នុនៈូងនៅ�
នៅនៈះ ដែ�លបាះ�ល់នៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់ចំនំៅ�ះជំីវតិ្ថរបស់្ស�ា� ំ។

 ក្នុ. បាទ/ចាំស្ស   �. នៅទ

៣.  �ា� ំញា� ំអា�រស្សប្រម្ពនៈដ់ែ�លម្គានៈជាត្ថិស្សើរ។

 ក្នុ. បាទ/ចាំស្ស   �. នៅទ

៤.  �ា� ំម្ពនិៈធូាបទ់ិញផូ្ទាស្សាិចំដែ�លអាចំនៅប្របើដែត្ថម្ពតងនៅ�ើយនៅបាះ

 ក្នុ. បាទ/ចាំស្ស   �. នៅទ
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៤.១.១ ប់័�ណតួិនាំៅទីីកិចំចកាៅ��ៅង�ង់អ្នគាៅ�

• អុក្នុខាម ស់្សនៅអៀនៈ នៅ�ើយម្ពនិៈចំ�លចំិត្ថត
នៈិយាយពុីគឺំនិៈត្ថរបស់្សអុក្នុនៅទ។

• នៅធិើើក្នុិចំេការដែត្ថនៅ�នៅពុលដែ�លនៈរណា
មុ្គាក្នុប់្របាបអ់ុក្នុឱ្យយនៅធិើើបា�នៅណាណ ះ។

• អុក្នុម្ពនិៈចំ�លចំិត្ថតនៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុណា
ដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងការកាត្ថ ់ឬវាស់្សដែវងនៅទ 
- ប្របសិ្សនៈនៅបើអុក្នុណាមុ្គាក្នុន់ៅស្សុើឱ្យយអុក្នុនៅធិើើដែបបនៅនៈះ 
ផ្សាតល់នៈ�វការនៅឆ្លូើយត្ថបគឺនៅ�ូើនៈដែបបអក្នុម្ពម

• អុក្នុចំងច់ំ�លរមួ្ព នៅ�ើយអុក្នុម្ពនិៈប្របកានៈ់
នៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុណាម្ពយួនៅទ បា�ដែនៈតអុក្នុខូាចំ
នៅធិើើ��ស្ស

• ម្ពនិៈនៅធិើើអើីទាងំអស់្ស នៅលើក្នុដែលងដែត្ថ
ម្គានៈការដែណុះនាពំុីអុក្នុនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ព

• អុក្នុចំ�លចំិត្ថតនៅធិើើជាប្របធានៈប្រក្នុុម្ព

• ពុាយាម្ព និៈងទទួលបនៈា�ក្នុចំំនៅ�ះ
សាថ នៈភាពុ នៅ�ើយប្របាបន់ៅគឺនៈ�វអើីដែ�លប្រត្ថូវនៅធិើើ

• អុក្នុម្ពនិៈចំ�លចំិត្ថត នៅ�នៅពុលដែ�ល
អុក្នុ�នៃទចំ�លចិំត្ថតនៅធិើើជាប្របធានៈប្រក្នុុម្ព។ នៅ�នៅពុល
អុក្នុនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថផ្សាតល់គំឺនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ អុក្នុប្រត្ថូវ
ពុាយាម្ពបនៅងើើត្ថគឺំនិៈត្ថលអជាងនៅនៈះ។

• អុក្នុចំ�លចំិត្ថតនៅធិើើជាប្របធានៈប្រក្នុុម្ព

• ពុាយាម្ព និៈងទទួលបនៈា�ក្នុចំំនៅ�ះ
សាថ នៈភាពុ នៅ�ើយប្របាបន់ៅគឺនៈ�វអើីដែ�លប្រត្ថូវនៅធិើើ

• ប្របសិ្សនៈនៅបើនៈរណាមុ្គាក្នុប់្របាបអ់ុក្នុពីុអើី 
ដែ�លប្រត្ថូវនៅធិើើ បនាា បម់្ពក្នុម្ពនិៈនៅអើនៅពុើនៈឹងពុួក្នុនៅគឺ ឬ
ប្របាបព់ុួក្នុនៅគឺថ្លាអុក្នុម្គានៈគឺំនិៈត្ថនៅផ្សាសង

• អុក្នុម្ពនិៈចំ�លចំិត្ថតការង្ហារជាប្រក្នុុម្ព គឺឺអុក្នុ
ចំងន់ៅធិើើការដែត្ថមុ្គាក្នុឯ់ង

• អនៈ�វត្ថតការង្ហារនៅដ្ឋាយ�ូួនៈឯង

• ប្របសិ្សនៈនៅបើអុក្នុណាមុ្គាក្នុជំ់ំទាស់្ស អុក្នុ
ផ្សាតល់នៅយាបល់គឺនៅ�ូើនៈដែបបអក្នុម្ពម

• អុក្នុចំ�លចំិត្ថតស្សបាយ នៈិងនៅលងនៅស្សើចំ
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១. នៅត្ថើចំំណុះ� ចំនៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈសំ្សខានៈ់ៗ ចំំនៈួនៈបីអើី�ូះ ដែ�លអុក្នុនឹៈងយក្នុនៅចំញពីុការបណុះត� ះបណាត លនៅនៈះ 
 និៈងសាក្នុលបង និៈងអនៈ�វត្ថតក្នុុ�ងការង្ហាររបស់្សអុក្នុ?

ក្នុ.

�.

គឺ.

២. នៅត្ថើអុក្នុម្គានៈបំណុះងអនៈ�វត្ថតចំំណុះ� ចំនៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈសំ្សខានៈ់ៗ  ដែ�លអុក្នុបានៈស្សម្គាគ ល់នៅ�ើញនៅ�ក្នុុ�ង 
 សំ្សណួុះរខាងនៅលើនៅដ្ឋាយរនៅបៀបណា (ផ្សាតល់រយៈនៅពុលក្នុំណុះត្ថ)់?

ក្នុ.

�.

គឺ.

៣. នៅត្ថើដែផ្សាុក្នុអើី�ូះដែ�លអុក្នុចំងន់ៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថ ប្របសិ្សនៈនៅបើម្គានៈ?

៤. នៅត្ថើអុក្នុម្គានៈដែផ្សានៈការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថបដែនៈថម្ពអំពីុដែផ្សាុក្នុដែ�លអុក្នុបានៈស្សម្គាគ ល់នៅ�ើញនៅ�ក្នុុ�ងសំ្សណួុះរទី៣ 
 នៅដ្ឋាយរនៅបៀបណា?

៤.២.១ ���ួ�ឆ្លុះួ��ប់ញ្ចាំចៅ�ងអ្ន�ពីកាៅ�សៀធីី�ណែ�នកាៅ��ក�មភាៅព



មេ�មេ�ៀនទីី ៣
កា�មេ�ឿជាក់ម់េ�ើខ្លួួ�នឯង និងកា�អភិិវឌ្្ឍខ្លួួ�ន  ដែ��មេ�ួើយតបចំមំេ�ះបញ្ហាា្មេយនឌ្័� សម្រា�ប់ម្រាកុ់�កាងា�អនុវតតចំ្បាប់
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