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សេចក្តីថ្ថែងអំណរគុណ
បណ្ត
ត ញទទសនតររបទវសន៍ទទនលទមគង្គ

សូមថ្ថលង្អំណរគុ ណដល់

អនកថ្ដលបានរួមចំ ថ្ណកដល់ការផលិតថ្ផន

ការទមទរៀនទនេះ៖
*សមាជិករកុមផលិតៈ អនកស្សីផាចារ៉ា សំង្ទដន អនកស្សីដាវតុង្ កាមម៉ា អនកស្សីរកូ
ុ ី ហារ ីមា៉ា និ ង្កញ្ញដអូមសុីន បូន
ទលើត
*អនកសម័រគចិតៈត អាលីស ដុនលីវ ី វ ីរូនីកា វូរ៉ាកូវ៉ា សយ៉ា មុ ន ស្សុីសុមទផត ទរតសុី សវិមម័ រ ណូរ ីកូ ម៉ាូ រ ីតា មា៉ា រ ី ទសលធឺរ ី
និ ង្ឆាឡុត ហ្គូតទធៀ
*ទលករគូ អនករគូ បុគល
គ ក
ិ និង្សិសានុសស
ិ ស សលទរៀនវតតសួនដុ ក និង្សលទរៀនវតតទចនទកៀន ថ្ដលបានផត
ល់កិចចសហ្ការកនុង្គទរមាង្
*អនកបកថ្របៈ អនកស្សីមវ និនប៉ាូ (ភាសភូ មា) ទលកសួង្ សុភាព(ភាស ថ្មមរ) អនកស្សីមា៉ាលីហ្ន
ូវ ដួង្ផាចាន់ (ភាស
ឡាវ) អនកស្សីណូរ ីកូ ម៉ាូរ ីតា (ភាសជប៉ាុ ន) អនកស្សីផាចារ៉ា សំង្ទដន និ ង្កញ្ញដអូ មសុីន បូនទលើត (ភាសមថ) អនក
ស្សីហ្ួយធី ង្ុក ទូ យថ្យ៉ាត (ភាសទវៀតណ្តម)
*រចនារកបមុមៈ វ ីមៃ លីសវ៉ា ត់វង្់
ជាចុ ង្ទរកាយ ទយើង្មញំុសូមថ្ថលង្អំ ណរគុ ណយ៉ា ង្រជាលទរៅជូនចំទ

េះ ម ូលនិធិត ូយ ូតា ទបើ គ្មមនការគ្មំរទពី

ម ូលនិធត
ិ ូយ ូតា ទនាេះទទ ការផលិតថ្ផនការទមទរៀនទនេះ ក៏មិនអាចទធវើបានទនាេះថ្ដរ។

1

តារាងមាតិការ
សវតារ

ទំព័រទី៤

ថ្ផនការទមទរៀនសតព
ី ីរបវតតិទទសនតររបទវសន៍

ទំព័រទី៨

ទមទរៀនទី១៖ លកខណៈមនទទសនតររបទវសន៍
o
o
o

ទំព័រទី៨

I: វតថុបំ ណង្

ទំ ព័រទី៨

II: ទមទរៀនទី១ ពរាង្ថ្ផនការសកមមភាព

ទំ ព័រទី៨

III: សកមមភាពលំអិត






ទំ ព័រទី៨

សកមមភាព ១៖ ការថ្ណនាំដំបូង្

ទំ ព័រទី៨

សកមមភាព ៣៖ ថ្សវង្រកលកខណៈវបបធម៌កុង្សហ្គមន៍
ន

ទំ ព័រទី៩

សកមមភាព ២៖ ថ្លបង្បនធូរបរ ិយកាស

សកមមភាព ៤៖ បទបាាញសតីពីលកខណៈមនវបបធម៌ ទផសង្ៗ
សកមមភាព ៥៖ កិចចការរតូវទធវើកុង្ថ្ន
ន
ន ក់

ទមទរៀនទី២៖ ទទសនតររបទវសន៍ទៅកំរ ិតបុគល
គ និង្សហ្គមន៍
o
o
o

I: វតថុបំ ណង្

II: ទមទរៀនទី ២ ពរាង្ថ្ផនការសកមមភាព







o
o

សកមមភាព ៣៖ ការថ្ចករ ំថ្លកទរឿង្រ៉ា វ

ទំ ព័រទី១៨

សកមមភាព ២៖ ថ្លបង្រ ំលឹកទមទរៀន

ទំ ព័រទី១៦

សកមមភាព ៤៖ លំហាត់ថ្ផនទី

សកមមភាព ៥៖ ទទសនតររបទវសន៍កុង្តំ
ន
បន់ទមគង្គ៖ ទចាទសួរនិង្ថ្ផនទី
សកមមភាព ៦៖ ទសចកតីសរុប



o

ទំ ព័រទី១៩

ទំ ព័រទី ២០
ទំព័រទី២២

ទំ ព័រទី ២២
ទំ ព័រទី ២២

សកមមភាព ១៖ ការថ្ណនាំដំបូង្

ទំ ព័រទី ២២

សកមមភាព ២៖ ថ្លបង្រ ំលឹកទមទរៀន

សកមមភាព ៣៖ បទង្កើតជាតារង្ទពលទវលមនរបវតតិទទសនតររបទវសន៍
ទៅកនុង្មហាអនុ តំបន់ ទទនលទមគង្គ
សកមមភាព ៤៖ ទសចកតីសរុប

ទមទរៀនទី៤៖ របវតតិជាសកលសតព
ី ីទទសនតររបទវសន៍
o

ទំ ព័រទី១៨

ទំ ព័រទី ២២

III: សកមមភាពលំអិត



ទំ ព័រទី១៦

ទំ ព័រទី១៦

II: ទមទរៀនទី៣ ពរាង្ថ្ផនការសកមមភាព



ទំព័រទី១៦

សកមមភាព ១៖ ការថ្ណនាំដំបូង្

I: វតថុបំ ណង្



ទំ ព័រទី១៤

ទំ ព័រទី១៦

ទមទរៀនទី៣៖ របវតតិទទសនតររបទវសន៍កង្មហាអនុ
តំបន់ទទនលទមគង្គ
ុន
o

ទំ ព័រទី១០

ទំ ព័រទី១៦

III: សកមមភាពលំអិត


ទំ ព័រទី៩

ទំ ព័រទី ២២
ទំ ព័រទី ២៤
ទំ ព័រទី ២៦
ទំព័រទី៣៥

I: វតថុបំ ណង្

ទំ ព័រទី៣៥

II: ទមទរៀនទី៤ ពរាង្ថ្ផនការសកមមភាព

ទំ ព័រទី៣៥
2

o

III: សកមមភាពលំអិត

ទំ ព័រទី៣៥



សកមមភាព ១៖ ការថ្ណនាំដំបូង្

ទំ ព័រទី៣៥



សកមមភាព ២៖ ថ្លបង្រ ំលឹកទមទរៀន

ទំ ព័រទី៣៥



សកមមភាព ៣៖ ការទធវើដំទណើរមនមនុ សសជាតិ

ទំ ព័រទី៣៦



សកមមភាព ៤៖ ការរកទ

ទំ ព័រទី៣៧



សកមមភាព ៥៖ មនុ សសលបី និ ង្ការទធវើទទសនតររបទវសន៍

ទំ ព័រទី៣៨



សកមមភាព ៦៖ ទសចកតីសននិដាានពី ទមទរៀន

ទំ ព័រទី៣៨

ើញពី របវតតិជាសកលមនទទសនតររបទវសន៍

3

សាវតារ
កនុង្ការទៃលើយតបទៅនិង្ទិសទៅរបស់អាសនកនុង្ការពរង្ឹ ង្ភាពផារភាជប់ មនសង្គមទៅកនុង្តំបន់ និង្ទធវើការទឆាពេះ
ទៅរកសមាហ្រណកមមសង្គមនិ ង្ទសដាកិចច របទទសទៅកនុង្មហាអនុតំបន់ទទនលទមគង្គបានទធវើកិចចការរួមគ្មនទដើ មបី
ៃលុេះបញ្ញ
ច ង្
ំ ពី ទគ្មលគំនិតទនេះ ទៅកនុង្ថ្ននក់ទរៀន។ កូនសិសសទៅកនុង្សលបឋមសិកាកំពុង្ថ្សវង្យល់ពីបណ្ត
ត

របទទសទផសង្ទទៀតកនុង្តំបន់ អាសន និង្កនុង្សលទរៀនមលេះទទៀតកំ ពុង្បទរង្ៀន កូ នសិសសពី ភាសមនរបទទស
កនុង្អាសន។ បណ្ត
ត ញទទសនតររបទវសន៍ទទនលទមគង្គ រួមជាមួ យមូ លនិ ធិសរមាប់ពលករទទសនតររបទវសន៍ មកពី ប
ណ្ត
ត របទទសកនុង្មហាអនុតំបន់ ទទនលទមគង្គ រពមទំង្អង្គការថ្ដគូ រ បានអនុ វតតនូវគទរមាង្ ជាទរចើនទដើ មបី បាាញពី
ទគ្មលគំ និតការរួមរស់ទៅជាមួ យគ្មន និ ង្ពី រទបៀបសមាហ្រណកមមសង្គមទៅកនុង្តំបន់។ ទៅថ្មកុ មភៈ ឆានំ២០១៣ ប
ណ្ត
ត ញទទសនតររបទវសន៍ទទនលទមគង្គ បានទរៀបចំ សននីសីទកនុង្មហាអនុ តំបន់ ទទនលទមគង្គ សតីពី ទទសនតររបទវសន៍ ៈ
ពលករមកពីបណ្ត
ត របទទសកនុង្មហាអនុតំបន់ ទទនលទមគង្គរម
ួ រស់ជាមួ យគ្មន នាទី រកុង្ បាង្កក របទទសមថ។ អនក
ចូ លរួមកនុង្ សននីសីទបានបទង្កើតជាករមង្អនុសសន៍ រួមមានអនុសសន៍កុង្ការទលើ
ន
កទឹ ក ចិតតទអាយបទង្កើតជាស
មាភរៈអប់រ ំសតីពីអនតរវបបធម៌ ទដើ មបីទលើកកមពស់ការយល់ដឹង្ ពី រទបៀបថ្ដលទទសនតររបទវសន៍ និង្ការផាលស់ទីរបស់
មនុ សសទៅកនុង្តំ បន់ ទមគង្គបានចទរមើនលូតលស់ដល់វបបធម៌កុង្តំ
ន
បន់ និង្ពីរទបៀបមនការ ទរបើរបាស់ជីវ ិត។
តាមរយៈចំនុចខាង្ទលើទនេះ ទៅកនុង្ថ្មធនូ ឆានំ២០១៣ បណ្ត
ត ញទទសនតររបទវសន៍ ទទនលទមគង្គ បានចាប់ ទផតើមនូវ
គទរមាង្មួ យមានចំណង្ទជើ ង្ថ្ន ការរ ួបរ ួមននភាពចមមរុះគ្នា ទដើ មបីបទង្កើតជាករមង្មនធនធានអប់ រ ំដូចតទៅ៖
ក) ទសៀវទៅរូបភាពសរមាប់ កុមារអាយុពី៦ទៅ៧ឆានំ ពី ការរស់ទៅរួមគ្មន រវង្វបបធម៌ និង្ជនជាតិ ចរមុេះគ្មន និ ង្ ម)
ករមង្ថ្ផនការទមទរៀននិង្ធន ធានសតីពីរបវតតិទទសនតររបទវសន៍កុង្មហាអនុ
ន
តំបន់ ទទនលទមគង្គ។
ទដើមបីបទង្កើតជាថ្ផនការទមទរៀនសតីពីរបវតតិទទសនតររបទវសន៍ បណ្ត
ត ញ ទទសនតររបទវសន៍ ទទនលទមគង្គ ជាដំបូង្បាន
ទរៀបចំ ការស្សវរជាវឯកសរ កនុង្បំ ណង្ថ្សវង្យល់ពីថ្ផនការទមទរៀនឬកិចចថ្តង្ការបទរង្ៀន ថ្ដលមានស្សប់ សតី
ពី របវតតិទទសនតររបទវសន៍កុង្តំ
ន
បន់ទផសង្ និ ង្បានបទង្កើតជាគំ និតថ្នទតើ គួរទរៀបចំថ្ផនការទមទរៀនថ្បបណ្ត សតីពី
របវតតិទទសនតរ របទវសន៍ទៅកនុង្មហាអនុតំបន់ទទនលទមគង្គ។ កនុង្ទគ្មលបំ ណង្បទង្កើតថ្ផនការទមទរៀន ថ្ដលសកតិ
សមសរមាប់បរ ិបថ សលទរៀនមូ លដាានទនាេះ រកុមផលិតជាដំបូង្បានទរៀបចំ កិចចរបជុំ ជា មួ យរគូកុង្ការ
ន
សហ្
ការជាមួ យសលទរៀន ទដើ មបីថ្សវង្យល់ពីការរ ំពឹង្ទុ ករបស់សលទរៀនចំ ទ េះទមទរៀនថ្បបទនាេះ និង្មាន ការ
ថ្ណនាំពីទគ្មលគំ និតមនថ្ផនការថ្ដលទរគ្មង្ទឡើង្ទដាយបណ្ត
ត ញទទសនតររបទវសន៍ ទទនលទមគង្គ រពមទំង្ ពិ ភាកា
ពី វ ិធី សស្តសតថ្ដលអាច ទរបើរបាស់និង្ការទរៀបចំ ទពលទវលសរមាប់ទមទរៀន។ ទដាយថ្ផែកទលើ ការពិ ភាកា
ប
ណ្ត
ត ញទទសនតររបទវសន៍ទទនលទមគង្គ បានទរៀបចំពរាង្ថ្ផនការទមទរៀន និ ង្បានសកលបង្ ទៅកនុង្ថ្ននក់ ទរៀន មន
សលបឋមសិកាចំនួនពីរ កនុង្ទមតតទ
ៀង្មម៉ា។ បនាទប់មក ថ្ផនការទមទរៀនរតូវបានថ្កសរមួល និ ង្ថ្កលំអ
ទយលទៅតាមទយបល់និង្ការទៃលើយតបពី កុមារនិង្រគូកុង្កំ
ន
ឡង្ទពលការសកលបង្ទនេះ។
ុ

ទដើមបីធានាទអាយមានការយល់និង្សរមបថ្ផនកវបបធម៌ មនថ្ផនការទមទរៀនកនុង្របទទសទផសង្ទទៀត បណ្ត
ត ញទទស
នតររបទវសន៍ទទនលទមគង្គ បានសវេះថ្សវង្រកមតិ ទយបល់ពីមដគូ របស់មួនពី
ល
បណ្ត
ត របទទសមួ យ ចំនួនផង្ថ្ដរ។

កនុង្ទពលថ្ដលថ្ផនការទមទរៀនរតូវបានទរៀបចំ ជាមួ យនិ ង្សនមតថ្ននឹង្មានបួ នទមទរៀនទនាេះ សលទរៀននី មួយៗ
អាចរតូវការការថ្កសរមួលទពលទវលនិង្វ ិធី សស្តសត ទដាយទយលទៅតាមតរមូវការរបស់ពួកគ្មត់ រួមមាន ទពល
ទវលមានកំ ណត់ និ ង្ទៅតាមចំនួនកុ មារទៅកនុង្ថ្ននក់ នីមួយៗ។ ទបើ សិនជាអាចទនាេះ បណ្ត
ត ញទទសនតររបទវសន៍
ទទនលទមគង្គ សូមទលើកទឹកចិ តតសលទរៀន កនុង្ការទរបើ របាស់ទពលទវលទអាយបានទូ លយ ទដើ មបីជរមុញទអាយ
កុ មារមានទពលពិ ភាកាទរចើ ន និង្ទដើ មបីទអាយពួកទគអាចៃលុេះបញ្ញ
ច ង្
ំ ពីអី ថ្វ ដលពួកទគបានទរៀនសូរតកនុង្ថ្ននក់ ។

ទយើង្មញំុសង្ឃឹមថ្ន ទលករគូអក
ន រគូនិង្កុ មារនឹង្បានទ ើញថ្នទមទរៀនសតី ពី របវតតិទទសនតររបទវសន៍ ទនេះ ពិតជា មាន
លកខណៈសបាយៗ ថ្ដល ទធវើទអាយពួកទគមានអារមមណ៍រ ីករយនិង្កាលហានកនុង្ការយកទៅបាាញកនុង្ និង្ទរៅ
ថ្ននក់ ទរៀន។
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o

សេចក្តីទ ូសៅ

ថ្ផនការទមទរៀនទនេះមានបួនរបធានបទ។ របធានបទនី មួយៗរតូវការ

រយៈទពលបទរង្ៀនមួ យទមា៉ា ង្ទដើមបី ពិ ភា

កា។ របធានបទរួមមានៈ ១)លកខណៈទទសនតររបទវសន៍ ២)ទទសនតររបទវសន៍កុង្កំ
ន
រ ិតជាបុគគល និ ង្សហ្គម ន៍

៣)របវតតិទទសនតររបទវសន៍កុង្មហាអនុ
ន
តំបន់ទទនលទមគង្គ និង្ ៤) របវតតិជាសកលមនទទសនតររបទវសន៍។ ទមទរៀន

រតូវបានទរៀបចំ សរមាប់ អក
ន ទរៀន ទដើមបីអភិវឌឍន៍ ការយល់ដឹង្របស់ពួកទគ ថ្ដលការទធវើទទសនតររបទវសន៍ គឺជាថ្ផនក
ធមមតាមនដំ ទណើរការរបស់មនុ សស ទហ្ើយថ្ដលការទធវើទទសនតររបទវសន៍ទនេះ រួមចំថ្ណកទៅដល់ថ្បបបទមនជី វ ិត
ទៅកនុង្សង្គមបចចុបបនន។
o

វតថបំ
ុ ណង

គទរមាង្

មានបំ ណង្ទអាយមានការចូ លរួមពី កុមារ

ថ្ដលបានទទួ លសគល់ថ្នការទធវើទទសនតររបទវសន៍

គឺ ជា

ដំ ទណើរការធមមតាមនភាពជាមនុ សសតាមរយៈរបវតតិទទសនតររបទវសន៍ ជាលកខណៈតំ បន់និង្សកល។ ទៅចុ ង្បញ្ចប់

មនទមទរៀន អនកទរៀនរតូវបានរ ំពឹ ង្ថ្ននឹ ង្យល់កាន់ ថ្តចាស់ ពីចលនាផាលស់ទីរបស់មនុ សសនិង្របរពឹតតទៅកនុង្ផលូវ មន
ជី វ ិតថ្ដលរតូវបានជេះឥទធិពលទដាយវបបធម៌ ចរមុេះ។
o

សពលសវលា

ទមទរៀនទំង្មូ លតរមូវទអាយទរៀបចំ ជាអបបបរ ិមា ចំនួនបួនវគគ ។ ទមទរៀននី មួយៗចំណ្តយទពលមួ យទមា៉ា ង្។
o

មររមសគ្នលសៅ

កុ មារអាយុពី១០ទៅ១១ឆានំ ឬសិសានុ សិសសទរៀនថ្ននក់ ទី៤ឬទី៥ កនុង្ កំ រ ិតសលបឋមសិកា។
o

វិធីសាស្តេី

ការទរៀនថ្បបពិ ភាកាថ្វកថ្ញក។
o

េមាារៈសមរីមាេ់

មា៉ា សុីនបញ្ញ
ច ង្
ំ សរមាប់ ទធវើបទបាាញ និង្សមាភរៈទផសង្ៗទទៀតដូ ចថ្ដលបានបញ្ញ
ជ ក់ ទៅតាមទមទរៀននិ មួយៗ។
o

រំណត់េមាគល់េមមាប់មគូបណុី ុះបណ្ត
ី ល/អារេមមបេមមួល

ទដាយសរថ្តថ្ផនការទមទរៀនទនេះ មានបំ ណង្ទដើមបីទអាយអនកសិកាយល់កាន់ ថ្តចាស់ពីការទធវើទទសនតរ របទវ
សន៍ ថ្នជាបាតុ ភូតធមមតា ជាការសំខាន់ ថ្ដលរគូបណុត េះបណ្ត
ត លរតូវទជៀសវង្ការប៉ា េះ
ទំ ទនៀមទំ លប់ ជាក់លក់មួយចំ នួន។

កយទពចន៍ ថ្ដលបានទរបើ ចំទ

ល់មិនរតឹមរតូវទៅ ទលើ

េះជនទទសនតររបទវសន៍ អាចជេះឥទធិពល ជា

វ ិជជមានឬអវ ិជជមាន អំពីរទបៀបថ្ដលអនកសិកាទទួ លយល់ដឹង្ពី ទទសនតររបទវសន៍ និង្ជនទទសនតររបទវសន៍ ។
កនុង្ទគ្មលបំ ណង្ ទលើកកមពស់ពីភាពអពារកឹត និ ង្យុតិ ធ
ត ម៌ មនឥរ ិយបថចំ ទ

េះបញ្ញ
ា ទទសនតររបទវសន៍ និ ង្ជន

ទទសនតររបទវស៍ទៅកនុង្សហ្គមន៍ របស់ពួកទគ សូមសំណូមពរដល់រគូបណុត េះបណ្ត
ត លសរមបសរមួល ទៅតាម
ទគ្មលការណ៍ថ្ណនាំដូចតទៅ។
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o

កយទពចន៍រតូវទជៀសវង្៖

ការទរបើរបាស់

កយទពចន៍ដូចតទៅទនេះគួរថ្តរតូវបានទជៀសវង្៖

១. ពលករទទសនតររបទវសន៍ មុសចាប់/ទទសនតររបទវសន៍ មុសចាប់ ៈ

ពិ ចារណ្តទរបើរបាស់ៈ ពលករទទសនតររបទវសន៍ថ្ដលគ្មមនឯកសរ/ទទសនតររបទវសន៍មិនទទៀង្ទត់

២. មនុ សសទូកៈ

ពិ ចារណ្តទរបើរបាស់ៈ អនកថ្សវង្រកសិទិ រធ ជកទកាន/ពលករទទសនតរ របទវសន៍ថ្ដលគ្មមនឯកសរ/

ទទសនតររបទវសន៍ មិនទទៀង្ទត់

៣. ជនទរៅស្សុកៈ

ពិ ចារណ្តទរបើរបាស់ៈ ពលករ/ពលករទទសនតររបទវសន៍

៤. ពលករគ្មមនជំ នាញ/ពលករជំ នាញៈ

ពិ ចារណ្តទរបើរបាស់ៈ ពលករកនុង្វ ិស័យមិនផលូវការ/ ការារកនុង្វ ិស័យមិនផលូវការ

៥. ជំនន់ មនពលករទទសនតររបទវសន៍ ៈ

ពិ ចារណ្តទរបើរបាស់ៈ ចលនាមនពលករទទសនតររបទវសន៍

៦. ពលករទទសនតររបទវសន៍ បានផតំុគ្មនទៅកាន់...៖

ពិ ចារណ្តទរបើរបាស់ៈ ពលករទទសនតររបទវសន៍ផាលស់ទីទៅកាន់...

៧. បានលួង្ទលមទបាកបទញ្ញ
ឆ តទៅកនុង្ (ដូចថ្ដល លួង្ទលមទបាកបទញ្ញ
ឆ តទៅកនុង្ទសវបំ ទរ ើផលូវទភទ)

ពិ ចារណ្តទរបើរបាស់ៈ បានទរជើ សទរ ើសមិ នទសមេះរតង្់/បានទរជើ សទរ ើសតាមរយៈការទរបើរបាស់ការបំ ភាន់

៨. ទសករៈ

ពិ ចារណ្តទរបើរបាស់ៈ ទធវើការកនុង្លកខមណឌទកង្របវ ័ញ្ចពលកមម/ពលករ/ពលកររទំរទការលំបាក

ទដើមបីថ្សវង្យល់ថ្នទហ្តុអីបា
វ នជារតូវទជៀសវង្ការទរបើ របាស់
"

កយ

ទំង្អស់ ទនាេះ សូមអទញ្ជើញទមើលទៅកនុង្

កយថ្ដលរតូវទជៀសវង្" មនបណ្ត
ត ញទទសនតររបទវសន៍ ទទនលទមគង្គ តាមរយៈ

http://www.mekongmigration.org/vocab/terms_to_avoid.html
ទដើមបីយល់កាន់ថ្តចាស់អំពី

កយទពចន៍ ជាទូ ទៅរតូវទរបើ ទពលពិ ភាកា ពី ទទសនតររបទវសន៍ សូមទមើ លឯកសរ ផ

លិតទដាយបណ្ត
ត ញទទសនតររបទវសន៍ទទនលទមគង្គមានចំ ណង្ទជើង្ថ្នៈ ការនិយយពី ទទសនតររបទវសន៍ ៈ វកយ ស័ពទ

ទមគង្គសីព
ត ី ការទធវើទទសនតររបទវសន៍ ឬអាចទមើ លតាមទគហ្ទំព័រៈ http://www.mekongmigration.org/vocab/
ការយល់ស

ីញតៗគ្នា

ក៏ ជារបការសំខាន់ផង្ថ្ដរសរមាប់ រគូ កនុង្ការទទួ លសគល់ថ្នទតើ របវតតិទទសនតររបទវសន៍ រតូវបាន បទរង្ៀនទដាយ
រទបៀបណ្ត និ ង្រតូវបាននិយយទដាយរទបៀបណ្តអំពីការៃលុេះបញ្ញ
ច ង្
ំ ពី ទសសនៈផាទល់មួន
ល
ថ្ដលមួ យចំ នួនអាចនាំ
ទៅ រកភាពលំទអៀង្ និ ង្ការយល់ទ

ើញតៗគ្មន ទហ្ើយមួ យចំនួនក៏ អាចបណ្ត
ត លមកពី រគូផង្ថ្ដរ។ កនុង្ការចង្ចាំ
បញ្ញ
ា ទនេះ ទុកកនុង្ចិតត រគូគួរថ្តមិ តមំ ធានាថ្នមលួនមានជំ ហ្រអពារកឹ ត និង្ការថ្ដលពិ ភាកាគ្មនកនុង្ថ្ននក់រតូវបាន ទធវើ

េះការទគ្មរពនិង្ការទយគយល់រវង្គ្មនទៅវ ិញទៅមក។ កនុង្ករណីថ្ដល មាន
មទៅនិ ង្ការយល់មុសតៗគ្មន ឧទហ្រណ៍ទៅទពលថ្ដលកុ មារមានទយបល់ពី បុ គគលិកលកខណៈ មន

ទឡើង្ជាមួ យនិង្ការសង្កត់ធងន់ចំទ
ការរប

មនុ សសមកពីទីកថ្នលង្ជាក់លក់ ណ្តមួ យទនាេះ រគូចាំបាច់ រតូវទដាេះស្សយបញ្ញ
ា ទនេះ។ វ ិធី សស្តសតថ្ដលរតូវ ទដាេះ
ស្សយការទកើ តទឡើង្ដូ ចទនាេះ អាចមាន ដូចតទៅ៖

១. ពិ ភាកាជាមួ យអនកសិកា ពី រទបៀបថ្ដលមនុ សសថ្តង្ថ្តយកសំបកទរៅទៅពណ៌នាពី អនកដមទ និ ង្ពី រទបៀប
ថ្ដលសំបកទរៅទំង្ទនេះអាចថ្ផែកទៅទលើសំទលៀកបំ

ក់ ភិនភាគ រទបៀបថ្ដលមនុ សសមានក់និយយ ឬរកុម

ថ្ដលមនុ សសមានក់ទនាេះទៅជាមួ យ។

6

ពនយល់ថ្នការចាត់ ថ្ននក់វតថុឬមនុ សសគឺ ជាចំ ណូលចិតតពីធមមជាតិ របស់មនុ សស។ ទទេះជាយ៉ា ង្ណ្ត មនុ សស
ថ្តង្ថ្តបា៉ា ន់ សមនអំ ពីរកុមមនុ សសថ្ដលទគមិ នថ្ដលសគល់ទសេះ។

២. សួរអនកទរៀនទអាយផតល់ជាឧទហ្រណ៍ ឧ.អនកកំ ថ្បលង្ ពលកររបឹ ង្ថ្របង្ ។ល។ រួចសរទសរទៅទលើកាតរទមៀន។
៣. សួរអនកទរៀន ទអាយយកទពលបនតិចកនុង្ការសំលឹង្ទមើ លទៅកមមវតថុថ្ដលអនកទរៀនបានថ្ចករ ំថ្លកទនាេះ។
ទរបើ សំណួរដូ ចតទៅទនេះទដើ មបីដឹកនាំការពិ ភាកាអំ ពីអី ថ្វ ដលពួ កទគកត់ រតាទុ កៈ






ទតើ ការបា៉ា ន់ សមនប៉ា េះចំ អក
ន រល់គ្មនកនុង្រកុមទទ?

ទតើមនុ សសភាគទរចើនមានការបា៉ា ន់ សមនដូចគ្មនថ្មនទទអំពីរកុម? ទហ្តុអី ថ្វ មន ឬទហ្តុ អីម
វ ិនថ្មន?

ទតើ ការបា៉ា ន់ សមនរបាប់ទយើង្ពីអី ម
វ ួ យចាស់លស់អំពីបុគគលណ្តមួ យថ្ដលបានចាត់ ថ្ននក់ ថ្ដរទទ?
ទតើ ការបា៉ា ន់ សមនមានឥទធិពលចំ ទ

េះឥរ ិយបថរបស់អក
ន ចំទ

៤. ឥលូវសូមសួរអនកទរៀន កនុង្ការជួ យកំ ណត់

កយ "ការយល់ទ

េះអនកដមទយ៉ា ង្ណ្ត?

ញ
ើ តគ្មន"។ ពនយល់ថ្នទៅទពលថ្ដលទយើង្

ទធវើការសមនអំពីរកុមមនុសសទំង្មូ ល ការសមនទនាេះរតូវបានសំទៅទៅជាការយល់ទ
ទពលការសមននិង្យល់ទ

ើញតគ្មនទៅវ ិញ។ ទៅ

ើញតៗគ្មនមានឥទធិពលទលើ ឥរ ិយបថរបស់ទយើង្ទហ្ើយទនាេះ ទយើង្និ ង្ទ

ើញថ្ន

ការវ ិនិ ច័ យ
ឆ ទដាយយុតិធ
ត ម៌ អំពីអក
ន ណ្តមានក់ ឬអវីមួយពិ តជាពិ បាក។ ការជេះឥទធិពលទលើការវ ិនិ ច័ យ
ឆ ទនេះ រតូវ
បានទៅថ្ន "ភាពលំទអៀង្" ។

៥. សូមរកទឡកទមើ លទៅទលើកមមវតថុទផសង្ៗទទៀតថ្ដលមានកត់ រតាទុ កនិ ង្ទធវើការពិ ភាកាកនុង្ថ្ននក់ ជុំវ ិញ សំណួរ
ដូ ចតទៅៈ ទតើ កមមវតថុទំង្ទនេះទរៀបរប់ពីការយល់ទ
និ ង្

ឺចាប់ យ៉ាង្ណ្ត?1

ើញតៗគ្មនថ្ដរទទ? ទតើពួកទគអាចរង្នូ វ ភាពអយុតិធ
ត ម៌

ទពលទវលថ្ដលលែបំផុតកនុង្ការជថ្ជកពី បញ្ញ
ា ការយល់ទ

ើញតៗគ្មន និង្បុ ទរវ ិនិ ច័ យ
ឆ
អាចអាស្ស័យទៅទលើ ចរ ិក

លកខណៈរបស់អក
ន ទរៀនកនុង្ថ្ននក់ ។ ឧទហ្រណ៍អនកទរៀនថ្ដលមានមតិថ្បបជាការយល់ទ

ើញតៗគ្មនទនាេះ អាចមាន

គ្មន បនាទប់ពួកទគមានមតិរច
ួ ។ កនុង្ករណីទនេះ រគូអាចទលើកយកការពិ ភាកាពី ការយល់ទ

ើញតៗគ្មនទនេះ ទៅ ដាក់

អារមមណ៍មិ នហានកនុង្ការចូ លរួមជាបនតកុង្ថ្ន
ន
ន ក់ របសិនទបើមតិ របស់ពួកទគរតូវបានកំ ណត់ ថ្នការយល់ទ
ទៅកនុង្ទមទរៀនបនាទប់ ឬអាចទរៅទមទរៀនសតីពីរបវតតិទទសនតររបទវសន៍។

ើញ តៗ

េំណូមពរបថ្នថមៈ
ទរៅពី ការចង្ចាំកុង្ចិ
ន
តន
ត ូវ
រូបភាពអវ ិជជមានចំ ទ

កយថ្ដលរតូវទជៀសវង្និង្ការយល់ទ

ើញតៗគ្មន រគូក៏អាចទដើ រតួ ជាអនក លុបបំ បាត់

េះពលករទទសនតររបទវសន៍ ថ្ដលបទង្កើតទឡើង្ទដាយរបព័នធផសពវផាយសធារណៈ ទដាយ ទធវើ

តាមដំបូនាមនដូចខាង្ទរកាម៖
o

ទជៀសវង្រូបភាព អតថបទ ឯកសរនិង្របព័ នផ
ធ សពវផាយថ្ដល មានលកខណអវ ិជជមានចំ ទ
ពលករជាអនករក គរគិច អស់សង្ឃឹម មុ សចាប់

o
o
o

ទជៀសវង្សច់ ទរឿង្ថ្ដលប៉ា េះ

ល់ដល់ផូវចិ
ល តត

ទរបើ របាស់ថ្តទិ ននន័យជាក់ លក់ បចចុបបននភាពនិ ង្របាកដរបជា
ធានាថ្ន

កយទពចន៍ រតឹ មរតូវ រតូវបានទរបើ របាស់

បញ្ូជ លនូ វទសសនៈ ការយល់ទ ើញ និ ង្បទពិ ទសធន៍ មនពលករ ទដាយមលួនពួ កទគផាទល់
_________________________________
1
ដកស្សង្់ ពី "ការថ្សវង្យល់ពីការយល់ទ ើញតគ្មន" សរមាប់ ព័ត៌មានលំអិត សូមចូ លទមើ ល៖
http://www.discoveryeducation.com/teachers/free-lesson-plans/understanding-stereotypes.cfm
o
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េះពលករ ឧ.

ថ្ផនការសមសរៀន េីីពីមរវតិីននសទេនីរមរសវេន៍
សមសរៀនទី១៖ លរខណៈននសទេនីរមរសវេន៍

I: ទគ្មលបំណង្ៈ
i)

ទដើមបីថ្សវង្រកឧទហ្រណ៍ទផសង្ៗមនទទសនតររបទវសន៍កុង្ជី
ន
វ ិតរស់ទៅរបចាំមថង

ii) ទដើមបីទទួ លសគល់ពីការរួមចំ ថ្ណកមនទទសនតររបទវសន៍ កុង្កំ
ន
រ ិត ផាទល់មួននិ
ល
ង្តំបន់

iii) ទដើមបីទលើកអំពីវបបធម៌ចរមុេះគ្មននិ ង្ការរស់ទៅជាមដគូ ថ្ដលជាលទធផលមនចលនាបំ លស់ទី និង្ភាព ពឹង្
ក់ ទៅវ ិញទៅមកមនមនុសស

iv) ទដើមបីថ្ណនាំដល់អក
ន ទរៀនពី ទមទរៀនជា

ត
ុ ៗ កនុង្វ ិធីរ ីករយនិង្ សបាយៗ

II: ទមទរៀនទី១ ពរាង្សកមមភាពៈ
មាតិ ការ

សមាភរៈ

រយៈទពល

សកមមភាព 1) ការថ្ណនាំដំបូង្

៥

សកមមភាព 2) ថ្លបង្បនធូរបរ ិយកាស

ចទរមៀង្(ទរ ើសបាន) ឧបករណ៍សទមលង្

សកមមភាព 4) បទបាាញពី លកខណៈវបបធម៌ ទផសង្ៗ

បទបាាញ រកដាសA3 និង្បិច

រកដាសកាត់តូចៗ បិច

សកមមភាព 3) ការជថ្ជកផាទល់ មាត់ កុង្ថ្ន
ន
ន ក់
សកមមភាព 5) កិ ចចការរតូវទធវើ

១០
១០
២០
៥

III: សកមមភាពលំអិត
េរមមភាពទី១៖ ការថ្ណនំដំប ូង


រយៈទពលៈ ៥នាទី



ជំហានៈ

ជូ នដំ ណឹង្ដល់អនកទរៀនដូចតទៅៈ

-

មានសកមមភាពពិ ទសស នឹង្រតូវទរៀបចំកុង្ថ្ន
ន
ន ក់ រយៈទពល៤មថង។ សកមមភាពទនាេះ នឹ ង្មុ សពី មុមវ ិជាជដមទ
ទរ

-

េះនឹង្តរមូវទអាយ មានការចូ លរួមជាទរចើ នពីពួកទគកនុង្ការទរៀនទនេះ។

ព័ ត៌មានទូទៅអំពីទមទរៀនៈ ចំ ណង្ទជើង្ វតថុបំ ណង្ ទពលទវល ទហ្តុ អី វ និង្ទដាយរទបៀបណ្ត។

បទង្កើតទគ្មលការណ៍រកុមៈ សុំទអាយអនកទរៀនសំណូមពរមុន ។ បនាទប់មករគូថ្ថមតាមទរកាយនូ វ ទគ្មល
ការណ៍សំខាន់ៗដូចជា សតប់ មតិ របស់មិតភ
ត កតិ និង្ទគ្មរពនូ វមតិទផសង្ៗ។



ពនយល់ថ្នវថ្តង្ថ្តមិនមានចទមលើយរតូវឬមុ សទនាេះទទ ដូ ទចានេះសូមសវគមន៍អនកទរៀន កនុង្ការថ្ចករ ំថ្លក
គំ និតរបស់ពួកទគទដាយគ្មមនការភិតភ័ យថ្នមុ ស កនុង្ថ្ននក់ ទរៀនទនាេះ។
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សូមសួរពីអី ទវ ៅជាគំ និតរបស់ពួកទគចំ ទ
បញ្ញ
ជ ក់ ការរកទ

េះទទសនតររបទវសន៍ ? សរទសរដាក់ ទៅទលើកាតរទមៀន។ គូ ស

ើញសំខាន់ ៗ។
េរមមភាពទី២៖ ថ្លែងបនធរបរិ
យាកាេ
ូ



រយៈទពលៈ ១០នាទី



ជំហានៈ

សុំទអាយសិសសទំង្អស់

រទៅថ្កបរទៅអី របស់ពួកទគ។

ពនយល់នូវថ្លបង្ទដាយសំណូមពរនូ វរបទភទអវីមួយ

ទហ្ើយពនយល់ថ្នទបើនណ្តរមានក់ រតូវទៅនិ ង្របទភទថ្ដលសំណូមពរទនាេះ
ថ្ដលទៃលើយស្សទដៀង្គ្មន។


ឧទហ្រណ៍ៈ
ទដើម។

ទគអាចបតូរកថ្នលង្ជាមួ យសិសសរួមថ្ននក់

ក់ ថ្វនតា ភាពបុិនរបសពវថ្ផនកតន្រនតី ចំ ណូលចិតត មាូបអាហារ របទទសថ្ដលទគចង្់ទៅ ជា

មនុ ស្សចុងក្រោយឈរក្ោយមិ នអាចបតូរក្ៅកន្នែងថ្មី ោែយក្ៅជាអ្នកន្ដលររូវ របោស្របក្ភទមួ យក្ផសងក្ទៀរ

ក្ោយឈរក្ៅចំ កណ្ត
ត លចំ ក្ណ្តមអ្នកក្រៀនទំងអ្ស្់។ ន្លែងបនតក្លងពី ៥ ក្ៅ១០ដងក្ោងក្ៅតាមក្ពលន្ដល
ផតល់ក្អាយ(១០នាទីរាប់ ទំងោរន្ែនាំកុងោរក្លង)។
ន
ក្បើកស្ក្មែងក្ភែងអាចជួយបក្ងកើនភាពរ ីករាយរបស្់ ពួក
ក្េ។ ចុងក្រោយននន្លែង ស្ូមរាប់ក្ៅអ្នកក្រៀនថាកន្នែងន្ដលពួកក្េឈរ (ក្ៅក្ៅអ្ី របស្់អ្ក
ន ណ្តក៏ ក្ោយ) នឹង
ោែយក្ៅជាកន្នែង អ្ងគុយរបស្់ពួកក្េក្ៅកនុងថានក់ ក្នេះ។ ស្ុំអ្ក
ន ក្រៀនក្អាយន្បរចំ ក្
ោន់ មិរតភកតិជិរខាង។

ៀងក្ដើ មែីនិោយស្ួស្ី ត ក្ៅ

ស្ម្ភារៈ ក្ភែង (អាចក្រ ើស្ាន)
បរ ិោោស្ថានក់ក្រៀនៈ


សូមទធវើទអាយមានលកខណរ ីករយនិង្ចាប់ អារមមណ៍។

ទធវើទអាយថ្ននក់ មានភាពទង្ឿង្ៃងល់ពីកិចចថ្តង្ការ

បទរង្ៀននិង្សកមមភាពពិទសសទនេះ។
េរមមភាពទី៣៖ ថ្េែងររលរខណៈវរែធម៌រងេហគមន៍
ុា


រយៈទពល៖ ១០នាទី



ជំហានៈ

ផតល់រកដាសកាត់ តូចៗមួយកនុង្អនកទរៀនមានក់។

សុំទអាយអនកទរៀនសរទសរដាក់ ទលើរកដាសទនាេះ

នូ វអាហារ

សំណពវចិតច
ត ំ នួនបី។ សុំទអាយអនកទរៀនមលេះអាននូវការសរទសរទៅទលើរកដាសទនាេះ រួចយកទៅបិទទៅទលើ កាតរ
ទមៀន។គូ សរង្វង្់ចំទ

េះចទមលើយណ្តថ្ដលមានលកខណជាវបបធម៌

ឧ.

មុ មមាូបអនតរជាតិ។

សួរអនកថ្ដលទៃលើយ

ចទមលើយទនាេះពីកថ្នលង្ថ្ដលទធវើមុមមាូបទនាេះ រទបៀបថ្ដលពួ កទគថ្ណនាំពីមុមមាូបទនាេះ អវីថ្ដលពួកគិតថ្នចូ លចិតត មុ ម
មាូបទំង្ទនាេះ ទដាយមិនបានទធវើដំទណើរទៅកាន់ របទទសកំ ទណើតមនមុមមាូបទំង្ទនាេះក៏ ទដាយ។
9

បរ ិយកាសថ្ននក់ទរៀនៈ


ទញទអាយអនកទរៀនទំង្អស់ចូលកនុង្ការពិ ភាកា។ ជរមុញទអាយមានការចូ លរួម ទរ
មុ សឬរតូវទនាេះទទ ទហ្ើយអវីៗសុទធថ្តជាដំ ទណើរការមនការទរៀន។

េះមិនមានចទមលើយ

េរមមភាពទី៤៖ បទបង្ហាញេីព
ី ល
ី រខណៈននវរែធម៌សផេងៗ
ជថ្ជកថ្វកថ្ញកជាមួ យផនត់គំនិតរបស់អក
ន ទរៀនពី លកខណៈធមមតាទផសង្ៗមនវបបធម៌ កុង្សហ្គមន៍
ន
របស់ពួកទគ និ ង្
ពី កថ្នលង្ទដើ មកំ ទណើតរបស់ពួកទគ។សិសសនឹ ង្រតូវទលើកទឡើង្ពី លកខណៈទំង្ឡាយទនេះ ថ្ដលពួកទគអាចរកទ

ើញ

យ៉ា ង្ាយស្សួលកនុង្សហ្គមន៍ ។ ចុ ង្បញ្ចប់ទមទរៀន អនកទរៀនរតូវបានរ ំពឹង្ថ្នទទួ លបាននូ វរបកគំ ទហ្ើញថមីៗ និ ង្
មាន ការភាញក់ ទផែើលពីចលនារបស់មនុ សសរួមចំ ថ្ណកយ៉ា ង្ណ្តចំ ទ


រយៈទពល៖ ២០នាទី



ជំហានៈ

េះភាពដ៏ សមបូរថ្បបមនវបបធម៌។

១. តាមរយៈសកមមភាពទនេះ ទយើង្នឹ ង្ទលើកទឡើង្ពី ឬសគល់មនឧទហ្រណ៍មលេះៗមនវបបធម៌ ដូចជាសទមលៀក បំ
របមពណី បថ្ង្ែម នំ បញ្ុច ក និង្ភាស។

២. ទរៀបចំ រកដាស A3 ថ្ដលមានរបទយគរតូវ/មុ ស ទផាតតទលើព័ត៌មានអំពីឧទហ្រណ៍មនវបបធម៌ និ មួយៗ។
ឧទហ្រណ៍ៈ សរទសរថ្ន "ទនេះគឺ ជាសទមលៀកបំ

ក់ របមពណីរបស់មថ"៖ ពិ តឬមិនពិត? "បថ្ង្ែមទនេះមានរបភព

ទដើ មពី របទទសចិន" ពិតឬមិនពិត? "ស្សៈទនេះជាភាសថ្មមរ" ពិ តឬមិ នពិ ត? ។ល។

៣. ថ្បកថ្ចកសិសសជាបួនរកុម។ រកុមទដើរជុំវ ិញថ្ននក់ ទរៀននិ ង្សទរមចចិ តតជារកុមកនុង្ការទរជើ សទរ ើសរបទយគ
និ មួយៗពិតឬមិនពិត។ ចុ ង្បញ្ចប់ រកុមទំង្អស់ជុំគ្មនវ ិញ និ ង្បតូរគ្មនទមើ លរកដាសចទមលើយតាមរកុមរបស់
ពួ កទគ។

៤. រគូចាប់ ទផតើមទធវើបទបាាញ(មានភាជប់ មកជាមួ យ) និ ង្បាាញពីចទមលើយ ទនទឹមគ្មននិ ង្រគូពនយល់ពីថ្ផនកថ្ដល
ក់ ព័នន
ធ ិង្សំណួរទំង្ទនាេះ...
៥. កនុង្ទពលថ្ដលសតប់ ការបកស្សយរបស់រគូ ទកមង្ៗដាក់ពិនុទៅទលើ
ទ
រកដាសចទមលើយថ្ដលបានមកពី រកុម
មួ យទផសង្ទទៀត។ ឬក៏ រគូអាចជាអនកកត់ រតានូវពិនុ។
ទ

៦. ទរកាយទពលការបាាញរតូវបានបញ្ចប់ រគូនឹង្សួរពី ចំនួនចទមលើយរតឹមរតូវថ្ដលរកុមទធវើរតូវ និង្របកាសរកុម
ថ្ដលមានជ័ យជំនេះ។
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ក់

បទបង្ហាញ៖
ក: សទមលៀកបំ



ក់របមពណី

បញ្ញ
ច ំង្ផាទំង្បាាញដំបូង្។ សួរពួកទគថ្នរបទទសមួ យណ្ត ឬថ្ផនកមនរបទទសមួយណ្តថ្ដលពួកទគ គិ តថ្ន
ទរបើ សទមលៀកបំ

ក់ របមពណីទំង្ទនេះ។ សួររបសិនទបើពួកទគគិ តថ្នការទសលៀក

ក់ របមពណីទំង្ទនេះ មាន

ទៅរបទទសណ្តមួ យឬវបបធម៌ណ្តមួ យ.


បញ្ញ
ច ំង្ផាទំង្បាាញបនាទប់។ សួររបសិនទបើ ពួកទគទ

ើញពី ភាពស្សទដៀង្គ្មនរវង្រូបថតទំង្ទនេះ។ ចង្ែុល

រូបភាពនីមួយៗនិ ង្ពនយល់ ទដាយរទបៀបណ្តនិ ង្កនុង្ឧិកាសអវីថ្ដលមនុ សសទៅកនុង្ទនាេះ

ក់ សទមលៀក បំ

ក់ ទនេះ។របទទសដូចជាឡាវនិង្ភូ មាទសលៀកវកនុង្ឧិកាសធមមតានិ ង្ផលូវការ។កនុង្របទទសភូ មាបុ រស

ទសលៀក


ក់ "យីថ្វង្" ឬក៏ សំពត់ថ្វង្ទនេះផង្ថ្ដរ។

សួរពួ កទគទដើមបីចាប់ អារមមណ៍ទៅដល់ទំនាក់ទំនង្រវង្របទទស ទំង្ទនេះ ទយង្តាមភូមិសស្តសត។

ម: បថ្ង្ែម



សួរថ្នទតើ របទទសមួ យណ្តថ្ដលពួកទគគិ តថ្នទធវើបថ្ង្ែមទំង្ទនេះ.



"ថុង្យីបថុ ង្យ៉ាត និង្ហ្វយថុ ង្" បទង្ាើបថ្នពី ដំបូង្មានទដើមកំ ទណើតមកពី របទទសព័ រទុ យហាកល់ បាននាំ
ចូ លមករបទទសមថទៅទពល



ណិជជករព័រទុ យហាកល់ មកទធវើជំនួញតាមទូ ក។ ការទរបើ របាស់សរក និ ង្សុត

បនតមានឥទធិពលដល់បថ្ង្ែមមថមកទល់ទពលបចចុបបននទនេះ។

"ខាវនុមតុ ម" គឹ មានទដើ មកំទណើតមកពីបថ្ង្ែមម៉ា ាង្របស់ឥណ្ត
ឌ ។ ការទរបើ ទមៅអង្ករនិ ង្ដូ ង្សរមាប់បថ្ង្ែម
មានរបជារបិ យភាពណ្តស់ទៅឥណ្ត
ឌ ។ ជំនួញរវង្ឥណ្ត
ឌ និ ង្តំបន់ទនេះបានជេះឥទធិពលដល់ របទទសកនុង្
តំ បន់ ទទនលទមគង្គ ទដាយការផគត់ផង្
គ ់ ពួកទគនូ វចំនួនដ៏ទរចើ នមនអង្ករនិង្ដូ ង្ដ៏ លបី កនុង្ការទរបើ របាស់ជាទរគឿង្
ផសំដ៏សំខាន់។បថ្ង្ែមស្សទដៀង្គ្មនទនេះ អាចនឹង្រតូវរកទ
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ើញកនុង្តំ បន់ ទំង្មូ ល។

គ: នំបញ្ុច ក



សួរថ្នទតើពួកទគធាលប់ ភក
ល ់ រស់ជាតិ អាហារទនេះទទ ចូ លចិ តទត ទ គិតថ្នវជាអាហាររបមពណីរបស់ទយើង្ទទ?



បាាញថ្ននំបញ្ុច កក៏ មានថ្ដរទៅកនុង្របទទសដមទៗទទៀត រគ្មន់ ថ្តមានភាពថ្បលកគ្មនចំ ទ

េះរូបរង្ រស់ជាតិ

និ ង្ការទរបើ របាស់។


របទទសដំបូង្ថ្ដលទជឿថ្នបានផលិតនំបញ្ុច កទនេះ គឺអុីតាលី ថ្ដលជារបទទសហ្ុ៊ុំព័ទធទដាយមហាសមុ រទ ដ៏
ធំ ទធង្ថ្ដលជរមុញទអាយរបទទសទនេះអាចទធវើដំទណើរនិ ង្ទក់ ទង្យ៉ា ង្ាយស្សួល

ជាមួ យបណ្ត
ត

របទទសទផសង្ទទៀតកនុង្ពិភពទលក។ ប៉ាុ ថ្នតទទេះជារបទទសណ្តទធវើវមុនទគកតី ក៏ នំបញ្ុច កស្សទដៀង្គ្មនរតូវ
បានទ


ើញមានទសទើរថ្តរគប់ ថ្ដនដី កុង្ពិ
ន
ភពទលក។

ទតើអី ថ្វ ដលពួកទគគិតថ្នវបបធម៌មួយមានឥទធិពលទៅទលើវបបធម៌មួយទផសង្ទទៀត?
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: ភាស



សួរពួ កទគ របសិនទបើពួកទគដឹង្ថ្នអនកណ្តបទង្កើតតួអកសរមថ (ទសតចរ៉ា មកាំថ្ហ្ង្មហារ៉ា ជ)។



បញ្ញ
ច ំង្ផាទំង្បាាញទីពីរ។ សួរពួ កទគរបសិនទបើ ពួកទគទ
របទទសណ្តទរបើ របាស់អកសរទំង្ទនេះ។



ើញពី ភាពស្សទដៀង្គ្មន។ សួរថ្នពួកទគដឹង្ទទ ថ្ន

សួរទគថ្ន ទហ្តុអី បា
វ នជាអកសរទំង្ទនេះមានភាពស្សទដៀង្គ្មន។ ទតើវជាការបទង្កើតទឡើង្រួមគ្មន ឬមាន មូ ល
ទហ្តុ អីទវ ផសង្?



សួរពួ កទគថ្ន មានរបទភទមនទំ នាក់ ទំនង្អវីមលេះថ្ដលអាចទកើ តមានរវង្មនុ សសទៅជាប់ រពំថ្ដនគ្មន។

ទសចកតីសទង្ខបៈ




លកខណៈវបបធម៌មនរបទទសមួ យ អាចរតូវបានទគទ

ើញទៅ

បណ្ត
ត របទទសទផសង្ទទៀត។

ភាពចរមុេះមនវបបធម៌ទនេះ គឺជាលទធផលមនចលនាបំលស់ទីនិង្ទំ នាក់ទំនង្របស់មនុ សស។

របសិនជាគ្មមនចលនាបំលស់ទីរបស់មនុ សសទនាេះទទ ទយើង្របថ្ហ្លជាគ្មមន និ ង្មិ នបានរ ីករយជាមួ យ
និ ង្ភាពសមបូរថ្បបមនវបបធម៌របស់ទយើង្ទនាេះទទ។



អវីៗថ្ដលរតូវទរៀបចំទុកជាមុន៖



ទរៀបចំ របទភទរកដាស ជាមួ យនិង្សំណួរ "រតូវឬមុស" សរមាប់ សកមមភាពទីបួន។



ពិ និតយទមើ លបទបាាញនិង្ព័ ត៌មានតាមសនលឹកបទបាាញនី មួយៗ។ ថ្សវង្រកចំនុចមុ សថ្បលកគ្មនមន លកខ

ណៈ វបបធម៌ នីមួយៗទបើ មាន(ទដាយសរថ្តព័ត៌មានទផសង្គ្មនពី របទទសមួ យទៅមួ យ)។ ថ្ថម ឧទហ្រណ៍
ទផសង្ទទៀត របសិនទបើ សមរមយ។


បរ ិយកាសថ្ននក់ទរៀន៖

-

ដាស់សតិ ដំទណើរការមនការគិតនិង្ចទមលើយរបស់អនកទរៀន។
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េរមមភាពទី៥៖ កិចចការមតូវសធែរ
ី ងថ្ន
ា រ់
ុា
ថ្ចកទសៀវទៅថ្សវង្រកព័ត៌មានមានក់មួយសរមាប់អក
ន ទរៀន។ របាប់ ពួកទគថ្ន មុនទពលដល់ទមទរៀនបនាទប់ ពួ កទគ
រតូវទៅសមាភសន៍ រកព័ត៌មានពីរគួសរ មិតតភកតិ សហ្គមន៍ និង្មលួនពួកទគផាទល់ ទដើមបីដំទណើរការទរៀន។ ការទរៀន
នឹ ង្ទរបើរបាស់ព័ត៌មានពីពួកទគផាទល់ មិនថ្មនមកពី រគូទនាេះទទ កនុង្ទមទរៀនបនាទប់ ។

សូមពនយល់ថ្នទសៀវទៅ ថ្សវង្រកព័ត៌មាននឹ ង្ជួ យពួកទគទៅរុករកទរឿង្រ៉ា វផាទល់មួនរបស់
ល
ពួកទគ និង្យល់ដឹង្ ថ្ថម
ទទៀតពីអក
ន ដមទ។ ពិ និតយទមើ លសំណួរមលេះៗ។

សួរពួ កទគ របសិនទបើ មានសំណួរ មុនទពលចាប់ទផតើមការថ្សវករកព័ត៌មាន។ ទបើ ពួកទគគ្មមនសំណួរទទ សុំទអាយ
ពួ កទគបំ ទពញព័ត៌មានកាន់ថ្តទរចើនកាន់ថ្តលែ និ ង្ទរៀបចំទអាយរួចរល់សរមាប់សកមមភាព ទរៀនជាបនាទប់កុង្
ន ថ្នន
ក់ ។



សមាភរៈ៖ ថតចមលង្ "ទសៀវទៅថ្សវករកព័ត៌មាន" សរមាប់ ថ្ចក



រយៈទពលៈ ៥នាទី



អវីៗរតូវទរៀបចំជាមុនៈ

-

រពីនទទចញនូ វទសៀវទៅថ្សវង្រកព័ត៌មាន ទៅតាមចំ នួនអនកទរៀន



បរ ិយកាសថ្ននក់ទរៀនៈ

-

ទធវើទអាយអនកទរៀនចង្់ដឹង្និង្រ ីករយសរមាប់ ទមទរៀនបនាទប់ ។មុ ននិង្ចប់
បានទរៀនទៅមថងទនេះ។
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រតូវរ ំលឹកនូវអវីថ្ដលសំខាន់ ៗ

េមាារៈេំអាង - សមសរៀនទី១

១. ផាទំង្បាាញ ពីទី១ដល់ទី៧
សូមអទញ្ជើញទមើ លបថ្នថម: http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718
២. ទសៀវទៅថ្សវង្រកព័ត៌មាន
ទគ្មលការណ៍ថ្ណនាំពីសណ
ំ ួ រថ្ដលរតូវថ្សវង្រក

សេៀវសៅថ្េែងររព័តមា
៌ ន

មញំុកំពុង្រស់ទៅៈ _________________________
មញំុទកើ តទៅៈ_____________________________
សមាជិ ករគួសរមញំុថ្ដលបានចាកទចញៈ

_______________________________________
_______________________________________
ពួកទគបានផាលស់ទីពី______ ទៅកាន់ __________
សមាជិ កមលេះមនសហ្គមន៍មំុថ្ញ ដលបានផាលស់ទីមានៈ

_______________________________________
ពួ កទគបានផាលស់ទីពី______ ទៅកាន់ __________
មនុ សសលបីមលេះថ្ដលបានផាលស់ទីមានៈ

ទសៀវទៅទនេះជាកមមសិទិ រធ បស់ៈ

_______________________________________
ពួ កទគបានផាលស់ទីពី______ ទៅកាន់ __________
មូ លទហ្តុថ្ដលអនកទំង្អស់ទនេះផាលស់ទីមានៈ____

______________________________
_____

_______________________________________
ការពិ តគួ រអាយចាប់ អារមមណ៍មញំុរកទ

ើញអំ ពី

ចលនា បំ លស់ទីរបស់មនុ សសៈ

_________________________________________
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សមសរៀនទី២៖ សទេនីរមរសវេន៍សៅរំរិតបុគល
គ និងេហគមន៍
I: វតថុបំណង្ៈ

ទដើមបីទទួ លសគល់ថ្នទទសនតររបទវសន៍បនតកុង្ការរ
ន
ំទលចរូបរង្សហ្គមន៍របស់ទយើង្

i)
ii)

ទដើមបីទទួ លសគល់ថ្នមនុសសមានការបំ លស់ទីទដាយសរមូ លទហ្តុ ជាទរចើនយ៉ា ង្

iii)

ទដើមបីទលើកទឡើង្ពី រទង្់ រទយបចចុបបននមនទទសនតររបទវសន៍ កុង្មហាអនុ
ន
តំបន់ ទទនលទមគង្គ

II: ទមទរៀនទី២ ពរាង្សកមមភាពៈ
មាតិ ការ

សមាភរៈ

រយៈទពល

សកមមភាព 1) ការថ្ណនាំដំបូង្

៥

សកមមភាព 2) ថ្លបង្រ ំលឹកទម

កូ នបាល់ភាជប់ ជាមួ យសំណួរ ទភលង្និ ង្

ទរៀន

ឧបករណ៍សទមលង្

សកមមភាព 3) ថ្ចករ ំថ្លកទរឿង្រ៉ា វ

ទសៀវទៅរកព័ ត៌មាន

សកមមភាព 4) លំហាត់ ថ្ផនទី

ថ្ផនទីមហាអនុតំបន់ទទនលទមគង្គ ទសៀវទៅរក

១០

ព័ ត៌មាន រកដាសបិទសែិត និ ង្ថ្មស
សកមមភាព 5) អានថ្ផនទី

១០

ថ្ផនទីមហាអនុតំបន់ទទនលទមគង្គ

២០
១០

សកមមភាព 6) សទង្ខបកនុង្ថ្ននក់

III: សកមមភាពលំអិត

៥

េរមមភាព ១). សេចក្តីថ្ណនំដំប ូង

សួរទៅអនកកនុង្ថ្ននក់ ទតើពួកទគមានអារមមណ៍យ៉ា ង្ណ្តចំ ទ

េះវគគមុន។ រតូវធានាថ្នទមទរៀនមានភាពបនតបនាទប់ គ្មន

និ ង្ទធវើទអាយអនកទរៀនមានអារមមណ៍ដក់កុង្សច់
ន
ទរឿង្ពិ ភាកា។

របាប់ពួកទគអំពីទមទរៀនទនេះ៖

សកមមភាព តរមូវការ(ការចូ លរួម) និ ង្អវីថ្ដលពួកទគនឹ ង្ទរៀន។


រយៈទពល៖ ៥នាទី



បរ ិយកាសថ្ននក់ទរៀនៈ

-

ជរមុញទសចកតីរ ំទភើបរ ីករយ

វតថុបំ ណង្

េរមមភាព ២). ថ្លែងរំលឹរសមសរៀន



រយៈទពល៖ ១០នាទី

ការទរៀបចំសមាភរៈ៖ សរទសរសំណួរចំនួន៥ ថ្ផែកទលើរបធានបទថ្ដលបានទរៀនកនុង្ទមទរៀនមុន។ រគូអាច
ទរបើ សំណួរថ្ដលផតល់ទអាយទៅខាង្ទរកាម ឬទរៀបចំសំណួរទផសង្ថ្ដលនឹ ង្រតូវពិ និតយទឡើង្វ ិញ។
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ទរៀបចំ រកដាស៥សនលឹក

កនុង្សនលឹកនីមួយៗរតូវមូ រ និ ង្រកាទុកុង្ធុ
ន
ង្។ មានសំណួរសរទសរទុ កមួ យរុកូ
ំ នបាល់។

ទបើកទភលង្កនុង្ទពលទលង្ថ្លបង្។ ទអាយកូនសិសសហ្ុចបាល់បនតគ្មន ទហ្ើយទៅទពលថ្ដលទភលង្
កាន់ កូនបាល់រតូវយករកដាសមួ យសនលឹកទចញពីធុង្និង្ទៃលើយសំណួរ។

ប់ អនកណ្តថ្ដល

ខាង្ទរកាមទនេះគឺជាបញ្ជីសំណួរជា

ឧទហ្រណ៍មលេះៗកនុង្ការទធវើការរ ំលឹកទមទរៀន៖


សំណួរ៖ សួមទអាយឧទហ្រណ៍មលេះពី លកខណៈវបបធម៌ ណ្តមួ យ ថ្ដលអនកអាចរកទ
របស់អក
ន ?



ើញកនុង្សហ្គមន៍

ចទមលើយ៖ ទនេះជាសំណួរថ្បបមិនកំណត់មួយ។ សំណួរទនេះមិ នមានចទមលើយជាក់លក់ ទនាេះទទ។ រគ្មន់ ថ្ត
ចង្់ទ

ើញ ទបើ សិនជាអនកទរៀនយល់អីទវ ៅថ្ដលជាលកខណៈវបបធម៌ និង្សង្កត់ធងន់ថ្ន គ្មមនចទមលើយមុ សនិង្

រតូវទនាេះទទ ទដើមបីផាត់ ទចាលនូ វភាពតឹង្ថ្តង្កនុង្ចិតន
ត ិ ង្ជរមុញការចូ លរួម។


សំណួរ៖ សូមផតល់នូវឧទហ្រណ៍មនលកខណៈវបបធម៌ថ្ដលមានកនុង្វបបធម៍មួយនិ ង្ទៅកនុង្វបបធម៌មួយ

ទទៀតផង្ថ្ដរ។សួរពួ កទគទដើ មបីបញ្ញ
ជ ក់(មិនថ្មនរគ្មន់ថ្តរបទភទទនាេះទទ) លកខណៈនិ ង្ពី របភពមនវបបធម៌
ទនាេះ។


ចទមលើយ៖ អវីៗថ្ដលជាអាហារ សទមលៀកបំ



សំណួរ៖ ទតើ អីទវ ៅថ្ដលនាំទអាយលកខណៈវបបធម៌មួយទកើតមានផង្ថ្ដរទៅកនុង្វបបធម៌ មួយទទៀត?



ក់ ភាស នំបថ្ង្ែម ។ល។

ចទមលើយ៖ ចលនាផាលស់ទីរបស់មនុ សស ទំ នាក់ ទំនង្រវង្មនុ សសនិ ង្មនុ សស ការសយភាយវបបធម៌ វបបធម៌
ចរមុេះ




សំណួរ៖ ទតើ នឹង្មានអវីទកើតទឡើង្ទបើ មនុ សសទៅថ្តមួ យកថ្នលង្ ទដាយមិនផាលស់ទីទៅកថ្នលង្ទផសង្?

ចទមលើយ៖ ចទមលើយទផសង្ៗអាចទទួ លយកបាន។ ពិនិតយទមើ ល ទបើ សិនពួកទគយល់ពីចំនុចមនទមទរៀនមុន។

អនកអាចបញ្ញ
ជ ក់ទឡើង្វ ិញពីរទបៀបថ្ដលការផាលស់ទីរបស់មនុ សសផតល់របទយជន៍ដល់ភាពសមបូរថ្បបមនវបប
ធម៌។


សមាភរៈ៖ កូនបាល់ រកដាសសំណួរ ធុ ង្ (កាបូបឬរបអប់ ) ទភលង្ និង្ឧបករណ៍សទមលង្



ទសចកតីថ្ណនាំសរមាប់ការបទរង្ៀន៖

-

រគូរតូវបានជរមុញទអាយអានឯកសរទក់ ទង្មួ យចំ នួនមិនទពលដំ ទណើរការថ្ននក់ ទរៀន

-

រគូរតូវបានជរមុញទអាយពិនិតយទមើ លពីបញ្ញ
ា បចចុបបននថ្ដលអាចទក់ ទញចំណ្តប់ អារមមណ៍អនកទរៀន

-

សរទសរសំណួររ ំលឹកទមទរៀនទលើរកដាស។ ដាក់វទៅកនុង្ធុ ង្ ដូចជាកាបូបនិ ង្របអប់

-

ទរៀបចំចទរមៀង្និ ង្ឧបករណ៍សទមលង្



បរ ិយកាសថ្ននក់ទរៀន៖

-

ជរមុញការគិតរបស់អក
ន ទរៀន។ សូមកុំ ផតល់ចទមលើយទដាយផាទល់ទៅពួ កទគ ទដាយរគ្មន់ ថ្តទរកើ នរ ំលឹក
បថ្នថមបានទហ្ើយ.

-

បរ ិយកាសទរៀនសូរតសបាយៗ។
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េរមមភាព ៣). ការថ្ចររំថ្លរសរឿងរាវ
សួរអនកកនុង្ថ្ននក់ពីទសៀវទៅថ្សវង្រកព័ត៌មាន។ ទតើអនកណ្តថ្ដលពួកទគបានជថ្ជកជាមួ យកនុង្ការ បំ ទពញចូលកនុង្
ទសៀវទៅថ្សវង្រកព័ត៌មាន? មានការពិ តគួ រទអាយចាប់អារមមណ៍ណ្តមួ យរកទ

ើញទទ? ទតើពួកទគឬសមាជិកណ្ត

មួ យមនរគួសររបស់ពួកទគ បានផាលស់ទីពីថ្នលង្មួ យទៅកថ្នលង្មួ យថ្ដរទទ? សុំទអាយមានអនកសម័រគចិតត ២ទៅ៣
នាក់ ថ្ចករ ំថ្លកការរកទ

ើញរបស់ពួកទគ។



រយៈទពល៖ ១០នាទី



បរ ិយកាសថ្ននក់ទរៀន៖

-

ជរមុញការចូ លរួមកនុង្ថ្ននក់ និ ង្បទង្កើតការថ្ចករ ំថ្លកភាពរ ំទភើ បរ ីករយកនុង្ថ្ននក់។
េរមមភាព៤). លំហាត់ថ្ផនទី

ថ្ចករកដាសសែិតទៅអនកទរៀន មានក់ចំនួន២សនលឹកមានពណ៌មុ សគ្មន។ ពណ៌ទី១សរមាប់ របទទសកំ ទណើត និ ង្ពណ៌
ទី ២សរមាប់ របទទសទគ្មលទៅ។

ថ្ណនាំពួកទគកនុង្ការសរទសរទ្មេះអនកណ្តមានក់ ដាក់ ទៅទលើរកដាសសែិត

ថ្ដលបានទធវើទទសនតររបទវសន៍ ចូលមកឬទចញទៅទរៅរបទទសថ្ផែកទលើទសៀវទៅថ្សវង្រកព័ត៌មានរបស់ពួកទគ
ថ្ដលបានរក ទ

ើញ។ បិទរកដាសសែិតដាក់ ទលើថ្ផនទី អាស្ស័យទៅតាមកថ្នលង្ថ្ដលអនកទនាេះមក និ ង្ទធវើទទសនតរ

របទវសន៍ ទៅ។ បិទថ្មសទៅទលើថ្ផនទីបញ្ញ
ជ ក់ ពី ចលនាផាលស់ទី។ រគូគួរថ្តសរទសរនិង្បិ ទការរកទ

ើញ របស់

សិសសដាក់ ទលើកាតរទមៀន ទដើ មបីបាាញដល់ពួកទគ។ អនកណ្តថ្ដលទធវើរច
ួ មុនទគអាច ទចញយកទៅបិទ ទបើមិន អញ្ចឹ
ង្ទទអាចចំ ណ្តយទពលមួយសនទុេះសរមាប់រគប់ គ្មន។ សកសួរពួកទគ ទបើ សិនជាពួកទគបានសំគ្មល់ទ
រទង្់ រទយគួរទអាយចាប់អារមមណ៍ទៅទលើកាតរទមៀន។ សួរអនកសម័រគចិ តត ទតើពួកទគគិ តយ៉ា ង្ណ្តចំ ទ
មនចលនាផាលស់ទីទនេះ។ ពនយល់ពីការរកទ

ើញ នូ វ

េះ រទង្់ រទយ

ើញមលេះៗទៅសិសស។ ទតើ របទទសណ្តមលេះថ្ដលមាន មនុ សសទធវើ ទទសនតរ

របទវសន៍ ទៅកាន់ ។ ទតើរបទទសណ្តមលេះថ្ដលមនុ សសចាកទចញនិង្ទៅកថ្នលង្ណ្ត។ របទទសណ្តមលេះ

ថ្ដលជា

របទទសទដើ មផង្និង្ជារបទទសទគ្មលទៅផង្។



សមាភរៈ៖ ថ្ផនទី រកដាសសែិត ទសៀវទៅថ្សវង្រកព័ត៌មាន



រយៈក្ពល៖ ២០នាទី



ក្ស្ចកតីន្ែនាំោរបក្រងៀន៖

កំ ែរ់ ស្ម្ភគល់ស្រម្ភប់ ោរពិ ភាកា៖
-

គូ សបញ្ញ
ជ ក់ចំនុចសំខាន់ណ្តមួ យពី ការរកទ
និ ង្គួ រចាប់ អារមមណ៍។



បរ ិយកាសថ្ននក់ទរៀនៈ

-

ជរមុញការចូ លរួម

-

ជរមុញការថ្ចករ ំថ្លកទរឿង្រ៉ា វផាទល់មួន
ល

ើញរបស់សិសស។ ចង្ែុលបាាញពី ទិននន័យមុ សគ្មន ធមមតា
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េរមមភាព ៥). សទេនីរមរសវេន៍រងមហាអនុ
តំបន់ទសនែសមគងគៈ ការសោទេ ួនិងថ្ផនទី
ុា


រយៈក្ពល៖ ១០នាទី



ជំហ៊ាន៖

១. រេូររូវក្រៀបចំ ទុកជាមុននូ វស្ំែួរន្ដលម្ភនចក្មែើយក្រជើ ស្ក្រ ើស្ ក្របើ រាស្់នូវព័រ៌ម្ភនខាងក្រោមៈ


ទក្នែក្មេងគជាទក្នែធំទី១០ក្ៅក្លើពិភពក្ោក



ទក្នែក្មេងគ



ជាង២៤០ោននាក់រស្់ក្ៅកនុងរបក្ទស្មហអ្នុរំបន់ទក្នែ ក្មេងគន្ចកចាយគ្ននក្របើ រាស្់ទក្នែក្មេ

ូរោរ់៦របក្ទស្ៈ ចិ ន ភូ ម្ភ ឡាវ នថ្ កមពុជា និ ងក្វៀរណ្តម

ងគក្នេះ




តាមោរា៉ា ន់ស្មមនម្ភនពលករក្ទស្នតររបក្វស្ន៍ ៤ក្ៅ៦ោននាក់ ជាឆអឹងខ្នងននក្ស្ដឋកិចចកុងរំ
ន បន់ ក្នេះ
ពលករក្ទស្នតររបក្វស្ន៍ជាង៣ោននាក់ ឬរបន្
រំ បន់ ក្នេះ កំ ពុងស្មនក់ ក្ៅរបក្ទស្នថ្

លពាក់ កណ្ត
ត លននពលករក្ទស្នតររបក្វស្ន៍ កនុង

២. ន្បងន្ចកស្ិស្សជាពី ររកុម។ រកុមនិមួយៗររូវបតូរក្វនគ្ននកនុងោរក្ឆែើយ។ រាប់រកុម កនុងោរពិ ភាកា ក្ោយ
ខ្ែួនឯង។ មួ យពិនុររូ
ទ វផតល់ ក្អាយរកុមន្ដលក្ឆែើយររូវ ក្
ររូវផតល់ជក្រមើ ស្ក្ៅក្អាយរកុមមួ យក្ទៀរវ ិញ។

ើយម៉ា ាងវ ិញក្ទៀរក្បើ រកុមណ្តក្ឆែើយខ្ុ ស្

៣. បាាញថ្ផនទី មនរទង្់រទយទទសនតររបទវសន៍ កុង្មហាអនុ
ន
តំបន់ ទទនលទមគង្គ

សូមសួរអនកទរៀន ពីអី ថ្វ ដលពួ កទគគិ តពីអតថន័យមនរពួញទចញនិង្ចូ ល។ ពនយល់ពួកទគ។ សួរទៅអនកទរៀន របសិន
ទបើ ថ្ផនទីៃុេះបញ្ញ
ល
ច ំង្ពី រទង្់ រទយថ្ដលទយើង្បានទ

ើញ កនុង្លំហាត់ ថ្ផនទីទទើបកនលង្ទៅទនេះ។

សួរទៅអនកទរៀន

ថ្នរបទទសណ្តថ្ដលមានទំង្រពួញទចញផង្ចូ លផង្។ ពិ ភាកាទដាយសទង្ខបថ្ដលរបទទសមួ យ អាចជារបទទស
ទដើមផង្និង្របទទសទគ្មលទៅផង្។ សួរអនកទរៀន កនុង្ការចង្ែុលបាាញទៅឧទហ្រណ៍ចាស់លស់ មលេះៗទៅទលើ
ថ្ផនទី ឧ.មថ កមពុជា ។ល។

សួរអនកទរៀន របសិនទបើពួកទគគិតថ្នទទសនតររបទវសន៍ ទកើ តទឡើង្ថ្តកនុង្ មហាអនុតំបន់ទទនល ទមគង្គ ឬមិនថ្មន។
ទទួ លការទៃលើយតបជាដំបូង្សិន។ រគូអាចពនយល់ថ្នទទសនតររបទវសន៍ គឺ ជាបាតុ ភូតិធមមតា ទកើតមានទៅរគប់ថ្ផនក
ទំង្អស់មនពិ ភពទលក។
19



សមាភរៈ៖ បទបាាញ និ ង្សំណួរមានចទមលើយទរជើ សទរ ើស



ទសចកតីថ្ណនាំកង្ការបទរង្ៀន៖
ុន

-

សូមទមើ លបទបាាញ។ សរមាប់ ព័ត៌មានបថ្នថមអំពីទទសនតររបទវសន៍ រគូរតូវបានទលើកទឹកចិ តទត អាយទមើ ល
ឯកសរមួ យឬទរចើនដូចតទៅ មុ នទពលដំ ទណើរការថ្ននក់ ទរៀន។ "រូបភាពទូទៅមនទទសនតររបទវសន៍ៈ
សវតារទូទៅ" បណ្ត
ត ញទទសនតរ របទវសន៍ទទនលទមគង្គ៖http://www.mekongmigration.org/?page_id=25
"រូបភាពទូក្ៅននក្ទស្នតររបក្វស្ន៍" កនុងក្ស្ៀវក្ៅធនធានស្តីពីក្ទស្នតររបក្វស្ន៍ កនុងមហអ្នុ រំបន់ទក្នែ

ក្មេងគ បណ្ត
ត ញក្ទស្នតររបក្វស្ន៍ ទក្នែក្មេងគ៖ http://www.mekongmigration.org/finalised%20BEZ%

20pdf%20file.pdf
-

ទរៀបចំ សំណួរមានចទមលើយទរជើ សទរ ើស ទក់ទង្និង្ព័ត៌មានផតល់ជូនទៅទី ទនេះ។ ឧទហ្រណ៍ៈ ទតើរបទទស
ណ្តមលេះ ថ្ដលមានការផារភាជប់ ជាមួ យទទនលទមគង្គ? ទតើ មានមនុ សសប៉ាុ នាមននាក់ថ្ដលរស់ទៅកនុង្ មហាអនុ
តំ បន់ ទទនលទមគង្គ?

-

របមូ លព័ត៌មានបថ្នថមទក់ទង្និ ង្សថនភាពទូទៅមនរបទទសអនក ទបើ សិនជាចាំបាច់ ។



បរ ិយកាសថ្ននក់ទរៀន៖

-

ជរមុញការចូ លរួម។

ក់ព័នធជាមួ យការរកទ

ើញផាទល់មួនរបស់
ល
ពួកទគ។ ទធវើទអាយការទចាទសួរ មាន

លកខណៈ រ ីករយ។ ទធវើទអាយពួ កទគចង្់ដឹង្តាមរយៈការពិ តថ្ដលគួ រទអាយ ចាប់ អារមមណ៍និង្តាម ទី
កថ្នលង្ទផសង្ៗ។
េរមមភាព ៦). សេចក្តីេរុប


រយៈទពល៖ ៥នាទី

សួរពួ កទគ ទតើ យល់យ៉ាង្ណ្តថ្ដរសរមាប់ ទមទរៀនមថងទនេះ ទតើ មានសំណួរអី ទទៀតទទ។ សុំទអាយមានអនកសម័រគចិតត
មលេះ កនុង្ការរបាប់ ថ្នទតើ ទគបានទរៀនពី អីម
វ លេះថមី ពីទមទរៀនទំង្ពី រ។ សួរថ្នមានអវីថ្ដលពួកទគចង្់ដឹង្ថ្ថមទទៀតទទ


បរ ិយកាសថ្ននក់ទរៀន៖

-

សូមទមើ លពី ការវ ិវតតន៍មនការទរៀនរបស់សិសសទអាយបានដិតដល់ និង្ការតបតរបស់ពួកទគ ចំ ទ
បទ។ សូមធានាថ្នរគប់ គ្មនសថិតទៅកនុង្កំ រ ិតរបថ្ហ្លគ្មន។

-

ពិ និតយ/សទង្កតទមើ ល

របសិនទបើកំរ ិតនិ ង្ភាពលំអិតមនព័ ត៌មាន

សរមាប់ ថ្កសរមួលកនុង្ ទមទរៀនបនាទប់ ទទៀត។
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ផតល់ទៅមានភាពសមរមយចំ ទ

េះ របធាន
េះពួ កទគ

េមាារៈេំអាង - សមសរៀនទី២

១. ទសៀវទៅថ្សវង្រកព័ត៌មាន
សូមទមើ លបថ្នថម "សមាភរៈសំអាង្ ទមទរៀនទី ១" ។ វអាចយកទចញបានពី:

http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718
២. ថ្ផនទីមហាអនុតំបន់ទទនលទមគង្គ

សូមទមើ លបថ្នថមៈ www.mekongmigration.org/GMS%20migration%20flow%20map_MMN.pdf
៣. ផាទង្
ំ បាាញ ទី៨ និង្ទី៩
Lesson 2 activity 5
(optionally
additional slide)

ASEAN
mekong

ASIA

AFRICA

EUROPE

THE REST

6

សូមទមើ លបថ្នថមៈ http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718
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សមសរៀនទី៣៖ មរវតិីសទេនីរមរសវេន៍រងមហាអនុ
តំបន់ទសនែសមគងគ
ុា
I: វតថបំ
ុ ណង្
i)

ទដើមបីថ្សវង្យល់ពីរបវតតិមនទទសនតររបទវសន៍ កនុង្មហាអនុតំបន់ទទនលទមគង្គ

II: ទមទរៀនទី៣ ពរាង្សកមមភាព
មាតិ ការ

សមាភរៈ

សកមមភាព 1) ការថ្ណនាំដំបូង្

សកមមភាព 2) ថ្លបង្រ ំលឹកទមទរៀន

ចទរមៀង្(ទរជើ សទរ ើស)

មនរបវតតិទទសនតរ

រពឹតិ កា
ត រណ៍ទុ កទទទ កាតរទមៀន រកដាស

សកមមភាព 3) បទង្កើតជាតារង្ទពលទវល
តំ បន់ ទទនល

របទវសន៍ កុង្មហាអនុ
ន

ទមគង្គ

រពឹតិ កា
ត រណ៍ តារង្ទពលទវលថ្ដលបំ ទពញរួច
ទហ្ើយ

សកមមភាព 4) ទសចកតីសរុប

III: សកមមភាពលំអិត



រកដាសករណី តារង្ទពលទវលមានរបអប់

រយៈទពល

៥

១០

៤០

៥

េរមមភាព ១). ការថ្ណនំដំប ូង

រយៈទពល៖ ៥នាទី

សួរទៅអនកទរៀន ទតើពួកទគមានអារមមណ៍យ៉ា ង្ណ្តចំ ទ
អនកទរៀនមានកំ រ ិតរបថ្ហ្លគ្មនចំ ទ

េះទមទរៀន។ សូមធានាថ្នទមទរៀនមានភាពបនតគ្មន ទហ្ើយ

េះទមទរៀនថ្ដលទរៀនរួចទហ្ើយ។

សំទៅទៅចុង្បញ្ចប់ មនវគគមុន ជាមួ យនិង្ការពិ ភាកាពីទទនលទមគង្គ។ ជូ នដំណឹង្ដល់ពួកទគពី ទមទរៀនទនេះ៖ វតថុ
បំ ណង្ សកមមភាព តរមូវការ(ការយកចិតតទុកដាក់ និង្ការចូ ល រួមទពញទលញ) និ ង្ពី អីថ្វ ដលពួ កទគនឹ ង្ទរៀន ពី
តំ បន់ ទនេះថ្ដលពួកទគរស់ទៅ។

-

បរ ិយកាសថ្ននក់ទរៀន៖

បទង្កើនភាពរ ំទភើបរ ីករយ។
េរមមភាព ២). ថ្លែងរំលឹរសមសរៀន

រយៈទពល៖ ១០នាទី
ជំហាន៖

១. សុំទអាយកូនសិសសទរកាក
២. ដាក់ទ្មេះ

រនិ ង្ផតំុជារង្វង្់កុង្បនទ
ន
ប់ទរៀន

ក់ កណ្ត
ត លថ្ន "រកុម A" និង្មួ យទទៀត "រកុម B"

៣. ពនយល់ទៅកូ នសិសសថ្ន រគូនឹង្អានទសចកតីថ្ថលង្ការណ៍មលេះ ថ្ដល

ក់ ព័នធដល់អី ថ្វ ដលពួកទគបានទរៀន កនុង្

វគគទលើកមុន។ របសិនទបើ ពួកទគយល់ស្សបតាមទសចកតីថ្ថលង្ការណ៍ថ្ដលពួកទគនឹង្ឮ ឬគិ តថ្នរតឹមរតូវ
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ទៅ

រទៅមួ យថ្ផនក (ថ្ផនកA )។ទបើ សិនជាទគមិ នយល់ស្សបឬយល់ថ្នទសចកតីថ្ថលង្ការណ៍ មិ នពិ ត សូម

រ

ទៅមួ យថ្ផនក(ថ្ផនកB)។ទបើ សិនជាទគយល់ថ្ន វមិនមានចទមលើយឥតទខាចេះ ទហ្ើយការពិ តគឺ ជាអវីទៅចទនាលេះ
កណ្ត
ត ល ពួ កទគអាចមានជទរមើ ស

៤. ទៅទពលថ្ដលកូ នសិសស
ទហ្តុ អី បា
វ នជាទរ ើសទៅ

រទៅចទនាលេះរវង្ A និ ង្ B។

រទៅកថ្នលង្ណ្តមួយថ្ដលទគទរ ើសទហ្ើយ រគូនឹង្សួរកូនសិសសមួ យចំនួន ថ្ន

រទៅថ្ផនកទនាេះ ទហ្ើយទតើ ពួកទគបានចាំពីអីថ្វ ដលពួកទគបានទរៀន ទក់ទង្

ទៅទសចកតីថ្ថលង្ការណ៍ថ្ដលរគូបានអាន។

៥. ទធវើលំហាត់មតង្ទទៀតជាមួ យនិង្សំណួរពី របី បថ្នថមទទៀត។
បញ្ជីមនគរមូទសចកតីថ្ថលង្ការណ៍រ ំលឹកទមទរៀន និង្ចំនុចពិភាកាថ្ដល

ក់ព័នមា
ធ នដូចខាង្ទរកាមៈ

ទសចកតីថ្ថលង្ការណ៍ទី១៖ "របទទសមួ យអាចជារបទទសទដើ មផង្និង្ជារបទទសទគ្មលទៅផង្ កនុង្ការទធវើ ទទស
នតររបទវសន៍ "

ចំនុចពិភាកាៈ ពិ ត។ របទទសមួ យអាចជារបទទសទដើ មផង្និង្ជារបទទសទគ្មលទៅផង្ ឧ.មានពលករ ទទស

នតរ របទវសន៍ ជាង្៣លននាក់ ទៅកនុង្របទទសមថ ទហ្ើយក៏ មានរបជាជនមថជាទរចើនក៏ បានទធវើ ទទសនតរ របទវស
ន៍ ទៅកថ្នលង្ជាទរចើនដូចជារបទទសទៅកនុង្មជឈិមបូ ៌ មតវ៉ា ន់ ជប៉ាុ ន ហ្ុង្កុ ង្។ល។

ទសចកតីថ្ថលង្ការណ៍ទី២៖ របទទសមថមានតួ ទលមពលករទទសនតររបទវសន៍ ធំជាង្ទគបង្ែស់ទៅកនុង្មហាអនុ
តំ បន់ ទទនលទមគង្គ។

ចំនុចពិភាកា៖ ពិត។ ទទសនតររបទវសន៍ ទបើ កចំ ហ្រតាមបណ្ត
ត របទទសកនុង្តំបន់ ទទនលទមគង្គ របទទសមលេះមាន

ការទធវើទទសនតររបទវសន៍ ទរចើ នជាង្របទទសមួ យទទៀត។ របទទសមថជាទគ្មលទៅចំ បង្បំផុត មនពលករ ទទស
នតរ របទវសន៍ ទៅកនុង្មហាអនុតំបន់ទទនលទមគង្គ ថ្ដលមានជា៣លន់ នាក់ កនុង្ទពលបចចុបបនន។

ទសចកតីថ្ថលង្ការណ៍ទី៣៖ មនុ សសទធវើទទសនតររបទវសន៍ ពីរបទទសមួ យទៅរបទទសមួ យទទៀតសរមាប់ ថ្ត ទហ្តុ
ផលមួ យប៉ាុ ទណ្តណេះ។

ចំនុចពិភាកា៖ មិនពិត។ចទមលើយនឹង្មានភាពមុ សថ្បលកគ្មន។ទទសនតររបទវសន៍ ទកើតទឡើង្ទដាយសរ មូ លទហ្តុ
ជាទរចើន។សួរទៅកូនសិសសកនុង្ការថ្ចករ ំថ្លកឧទហ្រណ៍។មានទហ្តុ ផលជាទរចើ នរួមមាន(មិ នកំ ណត់ ថ្ត

ប៉ាុ ទណណ េះទទ)ថ្សវង្រកការារ ថ្សវង្រកសុវតថិភាព ទដើមបីទរៀបការ ទដើមបីទទួ លបានបទពិទសធន៍ថី ។
ម ល។ ទធវើទអា
យ អពារកឹតចំ ទ

េះផនត់គំនិតរបស់កូនសិសសចំ ទ

េះទទសនតររបទវសន៍ ទដាយរ ំលឹកពួកទគពីរបទភទជាទរចើនមន

ទទសនតររបទវសន៍ របសិនទបើ អីថ្វ ដលពួ កទគចង្ចាំមានទំ ទនារទៅរកកតាតអវ ិជជមានចំ ទ


-

េះទទសនតររបទវសន៍ ។

បរ ិយកាសថ្ននក់ទរៀនៈ

ទជៀសវង្ផតល់ជូនសិសសនូវសំណួរទដាយផាទល់ ផទុយទៅវ ិញរតូវជរមុញការគិ តនិង្ជួ យទអាយ ពួកទគគិត

ពី អីទវ ៅទរៅពី អីថ្វ ដលមានកនុង្ថ្ននក់ ។សូមបញ្ញ
ជ ក់ទអាយចាស់ របសិនទបើ មានអវីថ្ដលមិនទន់ ចាស់ឬ ចំ នុ
ចយល់រចលំមកពីចទមលើយរបស់ពួកទគ។
-

បរ ិយកាសទរៀនថ្បបសបាយៗ។
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េរមមភាព ៣). បសងកត
ី ជាតារាងសពលសវលាននមរវតិីសទេនីរមរសវេន៍ សៅរាងមហាអនុ
តំបន់ទសនែ
ុ
សមគងគ

រយៈទពល៖ សរុប៤០នាទី



៣.១) ការថ្បង្ថ្ចកតួនាទី
ជំហានៈ

១. ថ្បង្ថ្ចកសិសសជា៨រកុមថ្ផែកតាមចំនួនសរុបមនរពឹ តិ កា
ត រណ៍

២. ថ្ចករកដាសទឆាលេះៗទៅទអាយរកុមនិមួយៗ។រកដាសនី មួយៗពណ៌នាអំពីរពឹតិ កា
ត រណ៍ទទសនតរ របទវសន៍

មួ យថ្ដលបានទកើ តទឡើង្ទៅកនុង្ទពលជាក់លក់មួយទៅកនុង្របវតតិទទសនតររបទវសន៍កុង្តំ
ន
បន់ទទនលទមគង្គ

៣. សមាជិ រកុមទំង្អស់គួរថ្តអាននូវរពឹ តិ កា
ត រណ៍ថ្ដលបានថ្ចកដល់ពួកទគទដាយរបុង្របយ័ត។
ន សួរ ទបើសិនជា
ពួ កទគមានសំណួរអវី។


-

សមាភរៈ៖ រកដាសរពឹតិ កា
ត រ (សរុប៩សនលឹក)

ទសចកតីថ្ណនាំសរមាប់ការបទរង្ៀនៈ

សរទសរ ឬរពីនទទចញមួ យរពឹ តិ កា
ត រកនុង្រកដាសមួ យសនលឹក

៣.២) ដាក់តាមលំដាប់នូវរបវតតិទទសនតររបទវសន៍កង្មហាអនុ
តំបន់ទទនលទមគង្គ
ុន



រយៈទពល៖ ៣០នាទី
ជំហានៈ

១. ទៅទលើកាតរទមៀនកនុង្ថ្ននក់ ដាក់ តារង្ធំមួយទដាយមានកថ្នលង្សរមាប់បំទពញព័ ត៌មានអំពីរពឹ តិ កា
ត រណ៍។ ទពល
ទវលរតូវបានបញ្ញ
ជ ក់ ទៅបនាទប់ពីរបអប់ រពឹ តិ កា
ត រណ៍។ (សូមទមើ លខាង្ទរកាមនូវតារង្ទពលទវល ថ្ដលបាន
បំ ទពញ)។

២. រកុមនិមួយៗនឹ ង្រតូវទសសទយពី កំឡង្ទពលថ្ដលរពឹ
តិ កា
ត រណ៍របស់ពួកទគទកើតទឡើង្។
ុ

៣. រកុមនិ មួយៗរតូវបានអទញ្ជើញទអាយដាក់ សនលឹករពឹតិ កា
ត រណ៍របស់ពួកទគទលើរបអប់ មនតារង្ទពលទវល ថ្ដល
ទៅទទទ ថ្ដលពួកទគគិតថ្នសកតិសមបំផុត។

៤. ទបើ សិនរកុមមួ យទទៀតបានបិទរកដាសរបស់ពួកទគរួចទហ្ើយ រកុមដមទទទៀតក៏ ទៅថ្តអាចដាក់ សនលឹក រកដាស
របស់ពួកទគទៅទលើតារង្ទពលទវលដថ្ដល ទដាយបិ ទសនលឹករកដាសបនាទប់ ពីតារង្។

៥. សិសសរតលប់ ទៅរង្វង្់មូលឬកថ្នលង្អង្គុយរបស់ពួកទគ។ រគូនឹង្ពិនិតយទមើ លតាមលំដាប់ លំទដាយនូ វរពឹតិ កា
ត រ

ទយង្ទៅតាមទពលទវល។សួររកអនកណ្តថ្ដលដាក់ សនលឹករកដាសតាមលំដាប់ និង្សួរពួ កទគថ្នទហ្តុអី បា
វ ន
ជាពួ កទគដាក់វទៅកនុង្កំ ឡុង្ទពលទនាេះ។ ទបើ សិនជាមានទរចើនជាង្មួ យរកុមថ្ដលទរជើ សទរ ើសយកកំឡុង្
ទពលដូចគ្មន ចូរពិ ភាកាពីរពឹតិ កា
ត រណ៍ថ្ដលអាចជាង្ទគបានទកើតទឡើង្ទៅទពលទនាេះ បនាទប់ពីបានឮពី

កូ នសិសសពី ទហ្តុផលរបស់ពួកទគ។

៦. បនាទប់ពីរបអប់ ទំង្អស់បានដាក់នូវរកដាសរពឹតិ កា
ត រណ៍ទហ្ើយទនាេះ រគូជាមួ យកុ មារទំង្អស់នឹង្ទមើលតាម
លំដាប់ លំទដាយនូ វអវីថ្ដលទយើង្មាន ជាលកខណៈរចបាច់ចូលគ្មនមនតារង្។ សូមសួរ ទបើ សិនរគប់ គ្មនយល់

ស្សបតាមតារង្ទពលទវលទនេះ ជាតារង្ទពលទវលមន របវតតិទទសនតររបទវសន៍ កុង្មហាអនុ
ន
តំបន់ ទទនលទមគង្គ
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៧. បាាញពី តារង្ទពលទវលមនរពឹតិ កា
ត រណ៍រតឹមរតូវដូ ចទៅខាង្ទរកាមនិ ង្ទធវើការទរបៀបទធៀប។ បកទចញនូ វ
រពឹ តិ កា
ត រណ៍របសិនទបើវមុ សពី លំដាប់មនរពឹតិ កា
ត រណ៍។

៨. សួរទៅកូនសិសសអវីថ្ដលពួ កទគទ

ើញបានផាលស់បូរត និ ង្មិនមានផាលស់បូរត អាស្ស័យទដាយទទសនតររបទវសន៍

មានការថ្របរបួល ដូចជាទហ្តុ ផលសមញ្ដ ឬក៏ចរ ិកលកខណៈដមទទទៀត។

៩. សួរថ្នអវីទៅថ្ដលនឹ ង្កាលយជារទង្់រទយនាទពលអនាគតមនទទសនត ររបទវសន៍ ទៅកនុង្តំបន់ ទនេះ? ទហ្តុ អី វ
ពួ កទគគិតដូ ទចានេះ?

តារង្ទពលទវលរតឹមរតូវរបាកដមនរពឹតិកា
ត រណ៍៖
រពឹតិកា
ត រណ៍

១

ឆានំ

មនុ សសសម័ យទដើ មដំបូង្ទគមកដល់អាសុីអាទគនយ៍របថ្ហ្លជា៥០០០០ឆានំមកទហ្ើយ

៤៨០០០ឆានំ
មុ នគ.ស

២
៣

អនករបមូ លផតំុការរបមាញ់បានទលចទចញនិ ង្រលដាល

សទពញអាសុីអាទគនយ៍ រួមមាន ៨០០០ឆានំ មុ ន

មថ ឡាវនិង្ ទវៀតណ្តម

កុ លសមព័នធមតបានចំ ណ្តកស្សុកចុ េះតាមរជលង្ដង្ទទនលទមគង្គ សល់វ ីន និង្ទរកាយមក សតវតសទី
ទៅណ្តន ពីង្និង្ទៅរផាយ៉ា

១២-១៣

កំ ឡុង្ទពលអាណ្តពាបាលបារំង្ទៅទវៀតណ្តម មានការទកើ នទឡើង្មនទទសនតរ របទវ

១៨៥៩

សន៍ ពី ជនបទទៅទី រកុង្មនអនកគ្មមនដីធី ល ចលនាបំលស់ទីមនពលកររបាក់
៤

គ.ស

ន ទៅ
ួល

១៩៥៤

តាមជនបទទៅតំ បន់ដំណ្តំ/ថ្រ ៉ា ដំទណើរការទដាយជនជាតិ បារំង្និ ង្ ទទសនតររបទវស ន៍
តាមរដូវកាលរវង្តំ បន់ជនបទកំ ឡង្ទពលរដូ
វដាំដុេះ និ ង្របមូ លផលកនុង្ការថ្សវង្រក
ុ
ការទធវើការារបទណ្ត
ត េះអាសនន

៥

៦

របទទសមថថ្ដលរង្ឥទធិពលតិ ចតួ ចពី សន្រាគមរតជាក់ ជាង្របទទសជិ តខាង្កនុង្ឥណូឌ ចិន

១៩៦០ –

ធមមតារួមមានសហ្រដាអាទមរ ិក មជឈិមបូ ៌ អុឺ រប
ុ ៉ា អូ ស្តសតលី ជប៉ាុ ន ហ្ុង្កុង្និ ង្មតវ៉ា ន់

១៩៩០

ជនទភៀសមលួនរប់ លននាក់ រត់ ទគចទចញពី របទទស ទវៀតណ្តម ឡាវនិ ង្កមពុជា

១៩៧៥

បានទ

ើញថ្នមានកំ ទណើនមនុ សសទធវើទទសនតររបទវសន៍ ទៅបរទទស។ទគ្មលទៅការារ

ចំ នួនជនទភៀសមលួនភូ មាបានទកើ នទឡើង្និ ង្កាន់ ថ្តទកើនថ្ថមទទៀតបនាទប់ពីថ្មកញ្ញដ ឆានំ

ទសវតសន៍

១៩៨០

៧ ១៩៨៨ ទៅទពលថ្ដលរបជាធិ បទតយយថ្ដលទលចរូបរង្មកទនាេះរតូវបានទត់ ទចាល
ទដាយរបស់ទយធា

របទទសមថៃលង្កាត់ សនទុេះទសដាកិចច។ របទទសរតូវការជាចាំបាច់ នូវពលករបថ្នថមជាទរចើន
៨

ពលករជាទរចើ នមកពីតំបន់ជនបទ

សទពញរបទទសមថ និ ង្មកពី របទទសជិ តខាង្ រួម

មានឡាវ កមពុជានិង្ភូ មាបានទធវើទទសនតររបទវសន៍ទៅទធវើការតាមតំបន់ ឧសាហ្កមមកុង្
ន
របទទសមថ។
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ទសសវតសន៍
១៩៩០

–



សមាភរៈ៖ តារង្ទពលទវលថ្ដលទរៀបចំរច
ួ ទស្សចដាក់ ទលើកាតរទមៀន

ថ្ដលមានចទនាលេះទំ ទនរសរមាប់ដាក់

រពឹតិ កា
ត រណ៍ចូ ល សនលឹកឯកសររពឹតិ កា
ត រណ៍ និង្តារង្ទពលទវលខាង្ទលើសីព
ត ី របវតតិទទសនតររបទវសន៍

-

ទសចកតីថ្ណនាំកង្ការបទរង្ៀន៖
ុន

រគូអាចបាាញពី តារង្ទពលទវលតាមឧបករណ៍បញ្ញ
ច ំង្ ឬរពី នទតារង្ទពលទវលថ្ដលមានចទមលើយ រតឹម
រតូវទុ កជាមុន ឬសរទសរតារង្ទពលទវលដាក់ទលើកាតរទមៀន។

-

អានព័ត៌មានអំពីរពឹតិ កា
ត រណ៍តាមករណីនិ មួយៗនិង្យល់ពីដំទណើរទដើ មទង្របស់វជាបនតបនាទប់ មុនចាប់
ទផតើមថ្ននក់ ទរៀន។

-

ថ្សវង្រកព័ត៌មានបថ្នថមថ្ដល

ក់ ព័នធនិង្សថនភាពរបទទសរបស់អក
ន ទបើ សិនជាចាំបាច់ ។



បរ ិយកាសថ្ននក់ទរៀន៖

-

ពនយល់ទដាយយឺតៗនិង្ចាស់ៗមនរបវតតិរពឹ តិ កា
ត រណ៍មួ យៗ។

ទផាតតទៅទលើការរកទ

ើញថ្ដលគួ រទអាយ

កត់ សំគ្មល់។
-

ទលើកទឹកចិ តទត អាយមានជាសំណួរ។
េរមមភាព ៤) សេចក្តីេរុប

រយៈទពល៖ ៥នាទី
សួរទៅអនកទរៀន ពីអី ថ្វ ដលពួ កទគគិ តពី ទមទរៀន។ ជូនព័ ត៌មានដល់ពួកទគថ្នទមទរៀនបនាទប់គឺជាទមទរៀនចុ ង្ទរកាយ
ដូ ទចនេះទបើ សិនជាមានសំណួរ សូមទអាយពួកទគសួរបញ្ញ
ជ ក់ ទអាយបានចាស់កុង្ទពលឥលូ
ន
វ។ សុំទអាយមានអនក
សម័រគចិតតទដើមបីថ្ចករ ំថ្លកដល់អក
ន ទរៀនឯទទៀត ពី អីថ្វ ដលជាចំនុចថមីៗ ថ្ដលពួកទគបានទរៀនកនុង្ទមទរៀនកនលង្មក។
ទហ្ើយក៏ សួរពួ កទគ ផង្ថ្ដរនូ វអវីថ្ដលពួកទគចង្់ ដឹង្បថ្នថមទទៀត ទបើ សិនជាមាន។

-

បរ ិយកាសថ្ននក់ទរៀន៖

សទង្កតទមើ លទអាយបានដិតដល់ពីការវ ិវតតន៍របស់អក
ន ទរៀន

និង្ការតបតរបស់ពួកទគចំ ទ

េះសកមមភាព។

រតូវធានាថ្នរគប់ គ្មនទទួ លបានពី ទមទរៀនដូចៗគ្មន។
-

សូមពិនិតយទមើ លថ្ន ទតើព័ត៌មានថ្ដលបាាញរបាប់ ទនាេះ ាយស្សួលទពកឬពិ បាកទពកសរមាប់ពួកទគ ថ្ដរ
ទទ និ ង្ថ្កសរមួលសរមាប់ទមទរៀនបនាទប់ តាមការគួ រ។

26

េមាារៈេំអាង - សមសរៀនទី៣
១. សនលឹករពឹតិកា
ត រណ៍សរមាប់សស
ិ ស
រពឹតិកា
ត រណ៍

មនុ សសសម័ យទដើ មដំបូង្ទគមកដល់អាសុីអាទគនយ៍របថ្ហ្លជា៥០០០០ឆានំមកទហ្ើយ

"មនុសសបានរលដាលទូទង្
ំ អាសុីទដាយ............ឆានក
ំ នលង្មកទហ្ើយ"

27

រពឹតិកា
ត រណ៍

អនករបមូ លផតំុការរបមាញ់ហ្ូបិនទហ្ៀន បានទ

ើញទលចទចញនិង្រលដាល

សទពញអាសុីអាទគនយ៍ រួមមានមថ

ឡាវនិង្ ទវៀតណ្តម

"អនករបមូលផតុំអក
ន របមាញ់មនុសសលែង្ភនំ"
រូបភាពៈ Baloo's Cartoon Blog

« But dad, no one goes round hunting and gathering anymore. It's just so . . . paleolithic! »

28

រពឹតិកា
ត រណ៍

កុ លសមព័នធមតបានចំ ណ្តកស្សុកចុ េះតាមរជលង្ដង្ទទនលទមគង្គ សល់វ ីន និ ង្ទរកាយមកទៅណ្តន ពីង្ និង្ទៅ
រផាយ៉ា

"រជលង្ទទនលទមមកនុង្របទទសទវៀតណ្តម កនុង្ទមតតមឡទៅ"

"ការទធវើទទសនតររបទវសន៍មនរកុមមតកនុង្តំបន់អាសុអា
ី ទគនយ៍"

29

រពឹតិកា
ត រណ៍

កំ ឡុង្ទពលអាណ្តពាបាលបារំង្ទៅទវៀតណ្តម មានការទកើ នទឡើង្មនទទសនតររបទវសន៍ពីជនបទ ទៅទី រកុង្
មនអនកគ្មមនដីធី ល ចលនាបំលស់ទីមនពលកររបាក់

ន
បន់ ដំណ្តំ/ថ្រ ៉ា ដំ ទណើរការទដាយ ជន
ួលទៅតាមជនបទទៅតំ

ជាតិ បារំង្ និង្ទទសនតររបទវសន៍ តាមរដូ វកាលរវង្តំបន់ជនបទ កំ ឡង្ទពលរដូ
វ ដាំដុេះនិ ង្របមូ លផលកនុង្ ការ
ុ
ថ្សវង្រកការទធវើការារ បទណ្ត
ត េះអាសនន

"ទ័ពទថមើរទជើង្ថ្ផនកទជើង្ទឹករបស់បារំង្ទៅតំបន់តុង្កឹង្"

30

រពឹតិកា
ត រណ៍

របទទសមថថ្ដលរង្ឥទធិពលតិ ចតួ ចពី សន្រាគមរតជាក់ ជាង្របទទសជិ តខាង្កនុង្ឥណូឌ ចិន បានទ

ើញថ្នមាន

កំ ទណើន មនុ សសទធវើទទសនតររបទវសន៍ទៅបរទទស។ទគ្មលទៅការារធមមតារួមមានសហ្រដាអាទមរ ិក មជឈិមបូ ៌
អុឺ រប
ុ ៉ា អូស្តសតលី ជប៉ាុន ហ្ុង្កុ ង្និ ង្មតវ៉ា ន់

"ជប៉ាុនគឺជាទគ្មលទៅរបស់ជនអទនាតរបទវសន៍ទៅអាសុី រួមជាមួយរបទទសរបុយទណ
ហ្ុង្កុង្ សិង្ប
ា ូរ ី កូទរ ៉ាខាង្តបូង្ និង្មតវ៉ា ន់"

31

រពឹតិកា
ត រណ៍

ជនទភៀសមលួនរប់ លននាក់ រត់ ទគចទចញពី របទទសទវៀតណ្តម ឡាវនិង្កមពុជា

"ជនទភៀសមលួនទវៀតណ្តម"
រូបភាពទដាយៈ TalbottBashall

32

រពឹតិកា
ត រណ៍

ចំ នួនជនទភៀសមលួនភូ មាបានទកើ នទឡើង្និ ង្កាន់ ថ្តទកើនថ្ថមទទៀតបនាទប់ពីថ្មកញ្ញដ ឆានំ១៩៨៨ ទៅទពលថ្ដល
របជាធិបទតយយថ្ដលទលចរូបរង្មកទនាេះរតូវបានទត់ ទចាលទដាយរបស់ទយធា

"ការទង្ើបទឡើង្ទៅឆាន១
ំ ៩៨៨"

"រពេះសង្ឃក៏ចូលរួមកនុង្បាតុកមមទៅកនុង្ឆាន១
ំ ៩៨៨"

33

រពឹតិកា
ត រណ៍

របទទសមថៃលង្កាត់ សនទុេះទសដាកិចច។ របទទសរតូវការជាចាំបាច់ នូវពលករបថ្នថមជាទរចើន។ ពលករជាទរចើន មក
ពី តំបន់ជនបទ

សទពញរបទទសមថ និង្មកពី របទទសជិ តខាង្រួមមានឡាវ កមពុជានិង្ភូ មា បានទធវើ ទទសនតរ

របទវសន៍ ទៅទធវើការតាមតំបន់ឧសាហ្កមមកុង្របទទសមថ។
ន

"ទសដាកិចមច ថ"

34

សមសរៀនទី៤៖ មរវតិីជាេរលេីីពីសទេនីរមរសវេន៍
I: វតថបំ
ុ ណង្៖
i)

ii)

ទដើមបីថ្សវង្យល់ពីរបវតតិជាសកលសតីពីទទសនតររបទវសន៍

ទដើមបីចាប់ យកការទទួ លសគល់ថ្នទទសនតររបទវសន៍គឺជាដំ ទណើរការធមមតាមនមនុ សស

II: ទមទរៀទី៤ ពរាង្សកមមភាព
មាតិ ការ

រយៈ

សមាភរៈ

ទពល

សកមមភាព 1) ការថ្ណនាំដំបូង្

២

សកមមភាព 2) ថ្លបង្រ ំលឹកទមទរៀន

កូ នបាល់

មនុ សស

ភាជប់ អុិនធ័រណិត

សកមមភាព 3) បទបាាញសតីពីដំទណើរទទសនតររបទវសន៍ មន
សកមមភាព 4) ការរកទ

ើញដ៏ ចាប់ អារមមន៍មនរបវតតិ ជាស

កលសតីពីទទសនតររបទវសន៍

សកមមភាព 5) មនុ សសថ្ដលលបីនិង្ទទសនតររបទវសន៍

បទបាាញ

១៥
១៥

បទបាាញ

សកមមភាព 6) ទសចកតីសនិដា
ន ា នពី ទមទរៀន

III: សកមមភាពលំអិត

បទបាាញពីដំទណើរមនមនុសសជាតិ

៨

១០
១០

េរមមភាព ១). ការថ្ណនំដំប ូង

ជូ នព័ ត៌មានដល់អក
ន ទរៀន ថ្នទនេះជាថ្ផនកចុង្ទរកាយមនទមទរៀនសតីពីរបវតតិ ទទសនតររបទវសន៍។ សួរថ្នទតើពួកទគមាន
អារមមណ៍យ៉ា ង្ណ្ត។ សំទៅទៅថ្ផនកមុនៗ ចាប់ ទផតើមពី របវតតិមនទទសនតររបទវសន៍ ជាបុគគល មនសហ្គមន៍ និ ង្មន
តំ បន់ ទំង្មូ ល ទហ្ើយពនយល់ថ្នកនុង្ទពលទនេះរគូនឹង្ទលើកទឡើង្ពី របវតតិជាសកលមនទទសនតររបទវសន៍
ពួ កទគបានដឹង្។


-

ជូនដល់

រយៈទពល៖ ២នាទី

បរ ិយកាសថ្ននក់ទរៀន៖

ជរមុញទអាយមានបរ ិយកាសទរៀនទដាយសបាយៗ
េរមមភាព ២). ថ្លែងរំលឹរសមសរៀន



រយៈទពល៖ ៨នាទី

ទដាយសរថ្តទនេះជាថ្ផនកចុង្ទរកាយ ទយើង្ចង្់ឮពីអក
ន ទរៀនកាន់ ថ្តទរចើ នកាន់ ថ្តលែ។ ទៅកនុង្ថ្លបង្រ ំលឹកទមទរៀន
ទនេះ ទរបើ កូនបាល់ដថ្ដលប៉ាុ ថ្នតសូមទបាេះវ ិញមតង្(មិនថ្មនហ្ុចបនតគ្មនទនាេះទទ)។ ដំ បូង្ រគូសួរថ្នមានអនកណ្តចង្់
ចាប់ ទផតើមមុ នទគកនុង្ការថ្ចករ ំថ្លក

ទហ្ើយបនាទប់ មកក៏ទបាេះបាល់ទៅសិសសទនាេះ។

កូ នសិសសរតូវរបាប់ អីម
វ ួយ

ថ្ដលថមី ថ្ដលបានទរៀនរួចពី ថ្ផនកមុ នៗទៅកាន់ កូនសិសសមានក់ ទទៀត។ ដំ ទណើរការដូចគ្មនបនតទលង្ទទៀត រហ្ូត ដល់

អស់ទមា៉ា ង្។ ទយើង្ចង្់ ទលើកទឹកចិតតទអាយកុ មារជាទរចើ នបានថ្ចករ ំថ្លក ដូ ទចនេះរតូវសុំទអាយកូនសិសសបនត ការ
ថ្ចករ ំថ្លក ថ្តមួ យរបទយគមនចទមលើយបានទហ្ើយ។ ទគ្មលការណ៍គឺ ថ្នពួកទគមិនអាចនិ យយជាន់ គ្មនទៅអវី ថ្ដល
កូ នសិសសដមទបាននិ យយរួចទហ្ើយទនាេះទទ។
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សរមួលទអាយឧិកាសនិយយ បានដល់អនកទរៀនទអាយកាន់ ថ្តទរចើ នកាន់ ថ្តលែ។ បញ្ញ
ជ ក់ ទអាយចាស់ពី ចំ នុច
យល់រចលំ ឬលំអិតបថ្នថមនូ វការពនយល់មិនទន់ចាស់។


សមាភរៈ៖ កូនបាល់ និង្ទភលង្



ទសចកតីថ្ណនាំសរមាប់ការបទរង្ៀនៈ

-

ទរៀបចំចទរមៀង្មួ យបទ និង្ឧបករណ៍សទមលង្



បរ ិយកាសថ្ននក់ទរៀន៖

-

ជរមុញទអាយមានបរ ិយកាសទរៀនថ្បបសបាយ។

ទធវើទអាយអនកទរៀនបានរ ំទភើបរ ីករយ មុ នទពលចាប់ ទផតើមសកមមភាព
ពិ និតយថ្នអនកទរៀនរួចរល់ទស្សចបាច់ដូចគ្មនទហ្ើយ

បញ្ញ
ជ ក់ទអាយចាស់ពីចំនុចមិនទន់ចាស់ឬយល់រចលំ
េរមមភាព ៣). ការសធែដ
ី ំសណីរននមនុេេជាតិ




រយៈទពល៖ ១៥នាទី
ជំហាន៖

១. ចាប់ ទផតើមការបាាញ ទដាយទរបើ មា៉ាសុីនបញ្ញ
ច ង្
ំ .

២. ចុចពី ចំនុចចាប់ ទផតើមមនការទធវើទទសនតររបទវសន៍ មនមនុ សស។ សូមទធវើទអាយការបាាញមាន លកខណៈសមញ្ដ
និ ង្ទរបើ

កយាយស្សួលយល់និង្លំអិតបថ្នថមរតង្់កថ្នលង្ចំនុចសំខាន់ ៗដូចជាទហ្តុអីន
វ ិ ង្ទដាយរទបៀប

ណ្ត។ ចង្ែុលបញ្ញ
ជ ក់ ពីការរកទ

ើញមួ យចំនួនដូចជាមូ លទហ្តុ មទធាបាយ អនកជេះឥទធិពល ភូមិសស្តសត

ការបទង្កើតជាឧបករណ៍ ជាទដើម។

ជាឧទហ្រណ៍ៈ អមបូរមនុ សសអូមូសទភៀនបានចាប់ ទផតើមទទសនតររបទវសន៍ទចញពីទីប
វ អារហ្ិកតាំង្ពី
៦០០០០ឆានំមុន។ បុពប
វ ុ រសពីទដើមរបស់ទយើង្ បនតទធវើថ្បបទនេះរហ្ូតទល់ថ្តរលដាលទៅរគប់កនលុក

កទនលៀតទំង្អស់មនពិ ភពទលក។ ចមាងយណ្ត ទលឿនយ៉ា ង្ណ្ត និង្ទៅទីណ្ត ថ្ដលពួកគ្មត់ ផាលស់ទី គឺ សុទធ
ថ្តថ្ផែកទលើអាកាសធាតុ ដង្់ សុីទតរបជាជន និ ង្ការថ្ចនរបឌិ ត មទធាបាយមនការដឹ កជញ្ូជ ន (ឧ. ទូក កបូន...)

និ ង្ឧបករណ៍ទផសង្ទទៀត (ឧ. ពូ ទៅ ញញួរ...)។ មានកតាតរួមផសំទផសង្ទទៀត ក៏ ជេះឥទធិពលដល់ការ ផាលស់ទី
របស់ពួកគ្មត់ផង្ថ្ដរ។
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សមាភរៈ៖ បទបាាញសតីពីការទធវើដំទណើរមនមនុ សសជាតិ 2



ទសចកតីថ្ណនាំពីការបទរង្ៀន៖

-

ស្សង្់ យកការបាាញ "ការទធវើដំទណើរមនមនុ សសជាតិ" ពី របភពទគហ្ទំព័រៈ

http://www.bradshawfoundation.com/journey/
-

ពិ និតយទឡើង្វ ិញនូ វបទបាាញនិ ង្យល់បថ្នថមពី ព័ត៌មានជាមុន មុ នដំ ទណើរការថ្ននក់ ទរៀន
បទញ្ចញការបាាញតាមរយៈមាសុីនបញ្ញ
ច ង្
ំ

កំណត់សមាគល់សរមាប់ការពិភាកា៖ ចង្ែុលបាាញបថ្នថមពី ទិនន
ន ័ យគួរទអាយកត់សំគ្មល់ ធមមតា
និ ង្គួ រទអាយចាប់ អារមមណ៍ពី ថ្ផនទី ទៅដល់អក
ន ទរៀន

-

បរ ិយកាសថ្ននក់ទរៀន៖

ពនយល់ទដាយសមញ្ដ។

ភាជប់ ពីចំនុចមួ យទៅចំនុចមួ យ។
ចង្ែុលបាាញពី ការរកទ

ើញសំខាន់ ៗ។

សំគ្មល់សរមាប់ ទិនន
ន ័ យសំខាន់ ៗ។
េរមមភាព ៤) ការររស



រយៈទពល៖ ១៥នាទី



ជំហានៈ

ីញពីមរវតិីជាេរលននសទេនីរមរសវេន៍

ចាប់ ទផតើមបទបាាញ
ក) រទង្់រទយមនទទស នតររបទវសន៍របស់មនុសស

សកមមភាពទនេះនឹង្ជថ្ជកទដញទដាលជាមួ យអនកទរៀន

ពី អី ថ្វ ដលពួកទគបានទរៀនកនុង្ថ្ផនកមុនៗ

ទហ្ើយក៏ ជាការ

បាាញពី ទមទរៀនសតីពីរបវតតិជា សកលមនទទសនតររបទវសន៍ ផង្ថ្ដរ។ ជំនួសទអាយការផតល់ជូនពួ កទគ ថ្បប លកខ
ណៈ បទរង្ៀន ទយើង្រតូវបទង្កើនដំ ទណើរការគិ តរបស់ពួកទគទដាយសកសួរសំណួរទំង្ទនេះទៅពួ កទគវ ិញ។ សុំទអា
យមានអនកសម័រគចិតតទៃលើយសំណួរ។
__________________________________
2
Courtesy of the Bradshaw Foundation
37

សំណួរទី១៖ ទមើ លតាមសញ្ញដរពួញ និ ង្ទរៀបរប់ពីផូវថ្ដលការទធវ
ល
ើទទសនតររបទវសន៍ ដំបូង្ មនមនុ សស
ពិ ភពទលក។ ទតើកថ្នលង្ណ្តថ្ដល បានរកទ

សទពញ

ើញមនុ សសដំបូង្បានទៅទៅទរៅទវីបអារហ្ិក? ទហ្តុ អីបា
វ នជា ពួក

ទគគិ តថ្នតំ បន់ ទំង្ទនេះ ពួកគ្មត់ ទនាេះតាំង្ទី លំទៅជាដំ បូង្។

ចទមលើយទី១៖ មនុ សសចំណ្តស់បំផុតថ្ដលតាំង្ទីលំទៅទរៅទវីបអារហ្ិក គឺទៅអាសុីនិង្មជឈិមបូ ៌ ។ តំ បន់ ទំង្
ទនេះ

របថ្ហ្លជាកថ្នលង្ដំ បូង្ថ្ដលពួកគ្មត់ តាំង្ទីលំទៅទដាយសរថ្តទៅជិតទវីបអារហ្ិក

និង្អាចទៅដល់

ទដាយទថមើរទជើង្។ គួរកត់សមាគល់ថ្នមនុ សសដំ បូង្អាចទធវើទទសនតររបទវសន៍ បានឆាងយប៉ាុណ្តណគឺ អាស្ស័យ ទលើកាយ
សមបទរបស់ពួកគ្មត់ (កង្វេះឧបករណ៍និ ង្បទចចកវ ិទា)។
សំណួរទី២៖ ពិ ចារណ្តពីលកខណៈភូមិសស្តសតរកទ

ើញទដាយបុ ពប
វ ុ រសបូ រណរបស់ទយើង្។ ទតើ អក
ន គិតថ្នមនុ សស

ដំ បូង្បានទធវើតាមរទង្់រទយភូ មិសស្តសត កនុង្ការទធវើទទសនតររបទវសន៍ ទចញពីទីប
វ អារហ្ិក?

ចទមលើយទី២៖ ចទមលើយអាចថ្បលកៗគ្មន។ ការទធវើទទសនតររបទវសន៍ របស់មនុ សសហាក់ដូចជាទដើ រតាមសណ្ត
ា នថ្មសទឹក។
ផលូវដំ បូង្បានអនុ វតតទៅតាមរចាំង្ទទនលរកហ្ម សមុ រទទមឌី ថ្ទរ៉ា ទន និ ង្មហាសមុ រទឥណ្ត
ឌ ។ រប់
មក របជាជនបានទធវើទទសនតររបទវសន៍ តាមរជាំង្ខាង្លិចមនអាទមរ ិកខាង្ទជើ ង្និង្ខាង្តបូង្។

ន់ឆានំទរកាយ

សំណួរទី៣៖ ការទធវើទទសនតររបទវសន៍ ទៅកាន់ របជុំទកាេះដាច់ ស្សយល ដូ ចជាហ្វីលីពីន ឬរបជុំទកាេះប៉ាូ លីទនសុី
ហាក់ ដូចជាការទធវើទទសនតររបទវសន៍ ជាសកលរបស់មនុ សស
គិ តថ្នអាចមានទហ្តុផលអវីសរមាប់ចំនុចទនេះថ្ដរទទ?
ចទមលើយទី៣៖

ចទមលើយអាចថ្បលកៗគ្មន។

កនុង្ដំ ណ្តក់ កាលចុ ង្ទរកាយមួ យផង្ថ្ដរ។

បទចចកវ ិទាសង្សង្់ទូក

ទតើអនក

គឺ ជាការវ ិវតតន៍ទរកាយមកទទៀតកនុង្របវតតិ

មន

មនុ សស ទដាយសរថ្តវរតូវចំ ណ្តយទពលកនុង្ការបទង្កើតឧបករណ៍ចាំបាច់ សរមាប់ សង្សង្់ទូក ថ្ដលអាចផទុក
មនុ សសទៅដល់ទកាេះដាច់ ស្សយល។
ម) កតាតធមមតា

មានមូ លទហ្តុ ជាទរចើនថ្ដលមនុ សសទធវើទទសនតររបទវសន៍ ។ សួរពួ កទគ ទបើ សិនជាពួ កទគអាចរកទ
ធមមតាណ្តមួ យពី របវតតិមនទទសនតររបទវសន៍ កុង្តំ
ន
បន់ ទៅកាន់ កុង្សកលទលក។
ន
ជួ យកូនសិសសកនុង្ការកំណត់ រកកតាតកាន់ ថ្តទរចើនកាន់ ថ្តលែរម
ួ ទំង្អាកាសធាតុ

ើញនូវមូ លទហ្តុ

ធនធានធមមជាតិ

ឧិកាស/

ជី វភាព មហ្ិចិ តា
ឆ ចង្់ដឹង្។ល។សូមកុំ ទផាតតទលើទហ្តុផលថ្តមួ យ។ សូមពនយល់ថ្នតាមធមមតាមមានទហ្តុផល ជា
ទរចើន ថ្ដល

ក់ ព័នដ
ធ ល់ការសទរមចចិ តក
ត ុង្ការទធវ
ន
ើ ទទសនតររបទវសន៍ ឬជួនកាលកាលៈទទសៈបង្ខំទអាយ ពួ កទគទធវើ

ទទសនតររបទវសន៍ ។

កត់ សមាគល់សរមាប់ អក
ន ទរៀនថ្ន

ទយើង្រស់ទៅកនុង្ពិភពទលកថ្ដលទកើនទឡើង្នូ វការផារភាជប់ គ្មន

ទទសនតររបទវសន៍ កំពុង្ទកើនទឡើង្ កនុង្ថ្ផនកមនជី វ ិតរបស់ទយើង្។




-

សមាភរៈ៖ បទបាាញ

ទសចកតីថ្ណនាំពីការបទរង្ៀន៖

សូមពិនិតយទមើ លបទបាាញនិ ង្យល់ដឹង្ពី ព័ត៌មានជាមុ ន មុនទពលដំ ទណើរការថ្ននក់ ទរៀន
បរ ិយកាសថ្ននក់ទរៀន៖

ជរមុញការគិតម៉ា ត់ចត់របស់សិសស
ទលើកទឹកចិ តច
ត ំទ

េះគំ និតរបស់ពួកទគ

របយ័តរន បថ្យង្ចំ ទ

េះការបទង្កើតឥរ ិយបថអវ ិជជមាន ឬអនុ វតតការយល់ទ
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ើញតៗគ្មន

ទហ្ើយដូ ទចនេះ

េរមមភាព ៥) មនុេេលែី រាងការសធែ
ីសទេនីរមរសវេន៍
ុ


រយៈទពល៖ ១០នាទី

សកមមភាពទនេះមានបំ ណង្កនុង្ការសង្កត់ធន
ង ់ ដល់អក
ន ទរៀន

ពីគំនិតថ្ដលថ្នទទសនតររបទវសន៍គឺជាដំ ទណើរធមមតា

មនភាពជាមនុ សស ទហ្ើយវអាចទកើតមានដល់អក
ន រល់គ្មន។ មួ យថ្ផនកទរៅពី បទង្កើនដល់វបបធម៌ ថ្ដលទយើង្បាន

ទរៀនកនុង្ទមទរៀនមុ នរួចមកទហ្ើយ មនុ សសថ្ដលទធវើទទសនតររបទវសន៍ អាចរួមចំថ្ណកដ៏ សំខាន់ផង្ថ្ដរ ដល់ទីកថ្នលង្
ថ្ដលពួកទគទធវើទទសនតររបទវសន៍ ទៅដល់។


ជំហាន៖

១. បញ្ញ
ច ង្
ំ ពីបទបាាញ។ សួរ ទបើ សិនជាអនកទរៀនសគល់អនកណ្តមួ យកនុង្ចំ ទណ្តមទនេះ។

២. សួរថ្ន ពួ កទគគិតថ្នមនុសសទំង្ទនេះមកពី ណ្ត និ ង្ទដាយសនសឹមៗ បាាញពីទរឿង្រ៉ា វពិតមនជីវ ិតពួ កទគ។

៣. គូ សបញ្ញ
ជ ក់មូលទហ្តុ ថ្នទហ្តុ អីព
វ ួកទគទធវើទទសនតររបទវសន៍ និង្ពី ការរួមចំ ថ្ណករបស់ពួកទគដល់សហ្គមន៍
ថមី របស់ពួកទគ។


សមាភរៈ៖ បទបាាញសតីពីមនុ សសលបី៤រូប (អាចថ្កសរមួលបាន)



ទសចកតីថ្ណនាំសរមាប់ការបទរង្ៀន៖


-

ពិ និតយទមើ លបទបាាញនិង្យល់ដឹង្ពី ព័ត៌មានជាមុន មុ នទពលដំ ទណើរការថ្ននក់ទរៀន
បរ ិយកាសថ្ននក់ទរៀន៖

ទធវើទអាយអនកទរៀនរ ំទភើបរ ីករយ ទដាយការផារភាជប់ការពិ ភាកាទៅបញ្ញ
ា មនកថ្នលង្ណ្តមួ យ និង្អវីៗថ្ដល
លបី។

េរមមភាព ៦) សេចក្តីេនាិដ្ឋានពីសមសរៀន


រយៈទពល៖ ១០នាទី

កនុង្ទពល១០នាទី ចុង្ទរកាយមនថ្ផនការទមទរៀន រគូនឹង្ជួ យកូនសិសស រ ំលឹកសរទឡើង្វ ិញទដាយសទង្ខបៗ ពី អី វ
ថ្ដលទគបានទរៀនពីទមទរៀនទំង្បួន។
សំទៅទៅទមទរៀនពីមុន និង្គូ សបញ្ញ
ជ ក់ ពីចំនុចសំខាន់ ៗ កនុង្ទមទរៀននីមួយៗ៖ ១) លកខណៈមនវបបធម៌កុង្
ន សហ្
គមន៍ ២) ទរឿង្រ៉ា វផាទល់មួនមនការទធវ
ល
ើ ទទសនតររបទវសន៍ ៣) របវតតិកុង្តំ
ន
បន់មនទទសនតររបទវសន៍ និង្៤) របវតតិជាស
កលមនទទសនតររបទវសន៍ ។

សួរទៅកូនសិសសនូវសំណួរដូចតទៅ និង្អនុ ញ្ញដតទអាយពួ កទគគិ ត ទដាយមលួនឯង្។ សុំទអាយអនកសម័រគចិតត ផតល់
នូ វការយល់ទ ើញរបស់ពួកទគចំ ទ េះសំណួរ។
1. ទតើ ទយើង្នឹង្ទពញចិតន
ត ូ វវបបធម៌ ដ៏សមបូរថ្បប ថ្ដលទយើង្មានទៅកនុង្សហ្គមន៍ ទដាយគ្មមនការទក់

ទង្ ទៅវ ិញទៅមកមនមនុសសកនុង្កំ ឡង្ទពលការផា
ល ស់ទីរបស់ពួកទគថ្ដរទទ? ទតើ សង្គមជាតិមួយ អាច
ុ
មានដំ ទណើរការទៅបាន ទដាយគ្មមនមនុ សសផាលស់មកពី កថ្នលង្ទផសង្ និ ង្បំ ទពញបថ្នថមកនុង្សង្គមជាតិ

របស់ទយើង្ថ្ដរទទ? (រ ំលឹកដល់កូនសិសសពី អី ថ្វ ដលពួកទគបានជថ្ជកគ្មនកំ ឡុង្ទពលទរៀនទមទរៀន សតីពី
លកខណៈវបបធម៌មនទទសនតររបទវសន៍កុង្សហ្គមន៍
ន
)

2. ទតើ អាចមានទទនូ វអវីថ្ដលទយើង្អាចមានកនុង្ទពលទនេះ របសិនទបើបុពវបុរសរបស់ទយើង្មិនមាន ផាលស់ទី

ពី កថ្នលង្ទដើ មរបស់ពួកគ្មត់? ទតើឪពុ កមាតយរបស់អនកនឹ ង្បានជួបគ្មនទទ? ទតើទយើង្នឹង្ទៅឯណ្តឥលូវ
ទនេះ?ទតើឧិកាសផាទល់មួនឬជទរមើ
ល
សរបស់ទយើង្រតូវមានកំ ណត់ ថ្ដរទទ ទបើ សិនជាការទទសនតររបទវសន៍
មិ នថ្មនជាជទរមើ សមួ យទនាេះ?
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(ភាជប់ ទៅអវីថ្ដលធាលប់បានពិ ភាកាគ្មនកនុង្ទពលទរៀនទមទរៀនពី ទរឿង្រ៉ា វផាទល់មួន
ល មនទទសនតររបទវសន៍ )។
3. សននិដាានថ្ន ទទសនតររបទវសន៍ គឺធាលប់ ទកើ តមានទហ្ើយទៅថ្តបនត ជាថ្ផនកធមមតាមនការរស់ទៅរបស់ មនុ
សស។

ទទសនតររបទវសន៍អាចទកើតទឡើង្រគប់កថ្នលង្ ទហ្ើយទយើង្ទំង្អស់គ្មនទធវើការសទរមចចិ តត

និង្ជា

ជទរមើ សផាទល់មួន
ល សរមាប់មូលទហ្តុ ជាទរចើ ន។ សង្កត់ធន
ង ់ ទៅទលើការរួមចំ ថ្ណកមនពលករ ទទសនតរ របទវ
សន៍ បានទធវើចំទ

េះសង្គមជាតិនិង្ផលចំ ទណញថ្ផនកភាពចរមុេះ។ ទលើកទឹកចិ តតការរួមរស់ទៅ ជាមួ យ

គ្មន។


សមាភរៈ៖ វ ិញ្ញដបនបរតបញ្ញ
ជ ក់ ការបញ្ចប់វគគ



ទសចកតីថ្ណនាំសរមាប់ការបទរង្ៀន៖

-

ទរបើរបាស់ករមង្សំណួរថ្ដលផតល់ខាង្ទលើ ជាទសចកតីថ្ណនាំសរមាប់ ការពិ ភាកាកនុង្ថ្ននក់
កំណត់សមាគល់សរមាប់ការពិភាកា៖

-

សំទៅទៅទមទរៀនមុនៗ និង្ដឹកនាំការពិ ភាកាកនុង្ថ្ននក់ ទចញពីចទមលើយរបស់ពួកទគ។ ទបើ សិនជាអាច ទធវើ
បាន សូមយកសមាភរៈ ថ្ដលទរបើ រច
ួ កនុង្ទមទរៀនមុនៗ ឧ. រកដាសផាទំង្ធំ មានបិទរកដាសតូចៗ តារង្

ទពលទវលមនរបវតតិទទសនតររបទវសន៍កុង្
ន មហាអនុតំបន់ទទនលទមគង្គ ។ល។ ទដើមបីរ ំលឹកជាថមីដល់ការ ចង្
ចាំរបស់កូនសិសស។ ជរមុញសំណួរសរមាប់ពួកទគ។ សួរពួកទគថ្ន អវីទៅជាចំទណេះដឹង្ថមីថ្ដល ពួ កទគ
ទទួ លបានពីទមទរៀន។


បរ ិយកាសថ្ននក់ទរៀន៖

-

ទលើកទឹកចិ តតការចូ លរួមកនុង្ថ្ននក់

-

បទង្កើនការគិតរតឹ មរតូវសរមាប់ មូលទហ្តុនិង្លទធផល

-

ផតល់នូវ

កយបថ្នថមដល់កូនសិសស និង្(ឬ) វ ិញ្ញដបនបរតមនទមទរៀនថ្ដលបានបញ្ចប់ ទធវើទអាយពួកទគមាន

ទមាទនភាពចំ ទ

េះចំទណេះដឹ ង្ថ្ដលពួ កទគទទួ លបាន។
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េមាារៈេំអាង - សមសរៀនទី៤

១. ការទធវើដំទណើររបស់មនុសសជាតិ
សូមអទញ្ជើញទមើ លបថ្នថម: http://www.bradshawfoundation.com/journey/

២. ផាទំង្បាាញ ទី ១០ដល់ទី១៤
សូមអទញ្ជើញទមើ លបថ្នថម: http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718
៣. វ ិញ្ញដបនបរត
វ ិញ្ញដបនបរតទៅខាង្ទរកាម អាចដកយកទចញពី ៈ

http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718
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វិញ្ញ
ា បនបមត
េីីពី
ការបញ្ច ប់វគគេិរា

វិញ្ញ
ា បនបមតសនុះផីលជ
់ ូនដល់

<ស្មុះរបេ់េិេេបញ្ច ប់វគគេិរា>

័ ន ូវ
បានបញ្ច ប់សដ្ឋយសជាគជយ

ថ្ផនការសមសរៀន េីីពមី រវតិីននសទេនីរមរសវេន៍

ហ្តថទលខា
<តួនាទី>

<កាលបរ ិទចឆទ>

កា ល ប រ ិ ទចឆ ទ
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