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គ្រួសាររបស់សិស្រសឬប្រធានបទនោះមានភាពចម្រូងចម្រ្រសនៅក្នុងសង្គមនោះអ្វីដ្រលសំខាន់គឺ
មិនគ្រ្រន់ត្រត្រូវរៀនអំពីប្រធានបទមួយមុខនោះទ្រប៉ុន្ត្រថ្រមទាំងត្រូវដោះស្រ្រយចំពោះអតីតកាល
ដោយសមស្រប។

វិធីសាស្ត្សិស្សមជ្ឈមណ្ឌលឬគ្ូមជ្ឈមណ្ឌល

សៀវភៅណ្រនាំន្រះផ្ដល់ជាគំនិតអំពីរបៀបពិភាក្រសាអំពីហិង្រសាពីអតីតកាលឲ្រយមានភាពផុសផុល។
សៀវភៅន្រះភាគច្រើនផ្ដ្រតទៅលើវិធីសាស្ត្រនិងរបៀបធ្វើឱ្រយការសិក្រសាអំពីអតីតកាលមានលក្ខណៈគួរ
ឱ្រយចាប់អារម្មណ៍។ការផ្ដ្រតទៅលើមាតិកាជាក់លាក់ន្រអតីតកាលគឺនៅមានកម្រិតតិចតួចប៉ុណោ្ណ្រះ។
ដើម្របីបំផុសចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកសិក្រសាទៅលើហិង្រសានាអតីតកាលអ្នកបណ្តុះបណា្ដ្រលគួរត្រ
ជ្រើសរើសយកវិធីសាស្ត្រប្របសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌលពីព្រ្រះអាចជួយបានច្រើន។សៀវភៅន្រះប្រើប្រ្រស់
វិធីសាស្ត្រសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌលរួមមានឱ្រយសិស្រសបញ្ច្រញមតិដ្រលខ្លួនចង់សិក្រសាអំពីអតីតកាលផ្អ្រកតាម
ចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទ្រល់និងទុកព្រលឱ្រយសិស្រសស្វ្រងយល់ដោយខ្លួនឯងជាមុនទើបផ្ដល់ព័ត៌មានឱ្រយតាម
ក្រ្រយ។ក្រ្រពីន្រះគ្រូក៏អាចបំផុសចម្ងល់លើកទឹកចិត្តដល់ការសិក្រសារួមគា្ន្រនិងផ្រសាភា្ជ្រប់លទ្ធផល
ស្រ្រវជ្រ្រវតាមភូមិស្រុកទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់ស្ត្រង។

លើកទឹកចិត្តដល់កិច្ចពិភាក្សា

គោលបំណងចម្របងគឺដើម្របីផ្ដល់ដល់សិស្រសនិងគ្រូនូវសកម្មភាពនានាមិនម្រនសម្រ្រប់ត្រការសិក្រសា
ប៉ុន្ត្រក៏សម្រ្រប់ការពិភាក្រសាអំពីអតីតកាលនោះផងដ្ររ។សកម្មភាពន្រះអនុញ្ញ្រតឱ្រយសិស្រសអនុវត្តនូវ
សមាសធាតុសំខាន់ៗន្រកិច្ចពិភាក្រសាដូចជាការសា្ដ្រប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់(ជាមួយនឹងការខិតខំ
ព្រយាយមដើម្របីយល់ឱ្រយបានច្របស់អំពីអ្នកដទ្រ)ការឆ្លើយតប(តាមរយៈការឆ្លើយយល់ស្របឬជំទាស់
ចំពោះមតិយោបល់របស់គា្ន្រទៅវិញទៅមក)ការមិនវិនិច្ឆ័យទៅលើមតិរបស់អ្នកដទ្រ(ការផ្ត្រតទៅលើ
ការស្វ្រងយល់អំពីមូលហ្រតុនិងច្រតនា)។ល។ដំណើរការន្រះកិច្ចការរបស់គ្រូគឺដឹកនាំកិច្ចពិភាក្រសា
ឱ្រយប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនចាកប្រធានបទនិងធ្វើយ៉្រងណាកុំឱ្រយកា្ល្រយជារឿងផ្ទ្រល់ខ្លួននិងត្រូវធានាថា
ទស្រសនទានខុសៗគា្ន្រត្រូវបានរួមបញ្ចូលហើយសិស្រសទាំងអស់អាចបញ្ច្រញមតិយោបល់របស់ខ្លួនបាន
ដោយស្ររើ។

០៣

ការពិភាក្សាអំពីបវ្ត្តដ៏ិលបំាក

ស
្ចក្តីផ

្តើម



ប្វត្តិអតីកាលផ្ទ្ល់ខ្លួនរបស់មនុស្សមា្ន្ក់

សៀវភៅណ្រនាំន្រះប្រើពាក្រយអតីតកាលសម្រ្រប់ពន្រយល់ពីអ្វីដ្រលបានកើតឡើងនិងពាក្រយ
ប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រ្រប់ពណ៌នាអំពីអ្វីដ្រលយើងដឹងអំពីអតីតកាល។សូមមើលសកម្មភាពទីមួយអំពី
អតីតកាលនិងប្រវត្តិសាស្ត្រ។ក្នុងនាមជាគ្រូអ្វីដ្រលមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកគឺត្រូវដឹងអំពីទំនាក់
ទំនងរបស់ខ្លួនឯងផ្ទ្រល់ជាមួយនឹងអតីតកាលន្រះ៖តើមានរឿងរា៉្រវ(គ្រួសារ)ផ្ទ្រល់ខ្លួននៅពីក្រ្រយ
ចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកដ្ររឬទ្រ។តើអ្នកបានដឹងពីឥទ្ធិពលនយោបាយដ៏ខា្ល្រំងពីអតីតកាលន្រះដ្ររ
ឬទ្រ?តើជាចម្ងល់ប្របវិទ្រយាសាស្ត្រម្រនទ្រ?តើមានទិដ្ឋភាពណាមួយន្រប្រធានបទដ្រលអ្នកមិន
ចង់ថ្ល្រងឬនិយយអំពីវាដ្ររឬទ្រ?ទោះក្នុងហ្រតុផលអ្វីក៏ដោយ?ដោយសារត្រទំនាក់ទំនងរបស់
អ្នកជាមួយនឹងអតីតកាលនឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើរបៀបដ្រលអ្នកមានអារម្មណ៍គិតនិងនិយយអំពី
ប្រធានបទជាក់លាក់។ជាការល្អដ្រលអ្នកត្រូវឆ្លុះបញ្ច្រំងគឺត្រូវគិតគូរទៅលើប្រការទាំងន្រះជាមុននិង
សម្រ្រចអំពីរបៀបដោះស្រ្រយ។

របៀបប្ើសៀវភៅណ្នាំ

សៀវភៅន្រះរៀបចំឡើងតាមលំដាប់សកម្មភាពនីមួយៗលើក្រដាសមួយសន្លឹក(ឬក្រដាសពីរសន្លឹក
ជាគូនឹងគា្ន្រ)ដ្រលយកមកប្រើប្រ្រស់បាន។ការរៀបចំប្របន្រះអាចឱ្រយគ្រូរៀបចំលំដាប់លំដោយ
ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួននិងបន្ថ្រមឯកសារបង្រៀននិងកំណត់ចំណាំផ្ទ្រល់ខ្លួនឬគំនិត
សកម្មភាពថ្មីៗបាន។

រូបភាពនៅក្នុងសកម្មភាពនីមួយៗនឹងផ្តល់ឱ្រយអ្នកនូវការពីពណ៌នាយ៉្រងសំខាន់ពីសកម្មភាព។ការ
អនុវត្តវិធីសាស្រ្តគឺបានរួមបញ្ចូលជាមួយគា្ន្រនៅផ្ន្រកខាងលើន្រការពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាព។ផ្ន្រក
ផ្រស្រងទៀតដ្រលនៅសល់នឹងណ្រនាំអ្នកពីគ្រប់ជំហានន្រសកម្មភាព។សកម្មភាពខ្លះផ្តល់ឱ្រយអ្នកនូវ
ជម្រើសជាច្រើនដើម្របីជ្រើសរើស។

ប្វត្តិសាស្ត្អតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាល

អ្នកណាក៏ដោយក៏អាចពាក់ព័ន្ធទៅនិងការបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រ។ប៉ុន្ត្រអាចបង្កើតបានត្រនៅក្នុង
បច្ចុប្របន្នកាលនិងនៅក្នុងបរិបទដ្រលខ្លួនរស់នៅជាមួយប៉ុណោ្ណ្រះ។កាលពី១០០ឆ្ន្រំមុនអ្នកនិពន្ធ
ដ្រលសរស្ររអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រអាចទទួលរងឥទ្ធិពលដោយសារកតា្ត្រនយោបាយទស្រសនៈវប្របធម៌
សា្ថ្រនភាពចំណ្រះដឹង/ការទទួលបានព័ត៌មាន។ជារឿយៗអត្ថប្រយោជន៍ន្រការសរស្ររពីរឿងរា៉្រវ
អតីតកាលមានពីរចំណុច៖ដើម្របីដឹងអ្វីមួយពីបច្ចុប្របន្នកាលនិងការប៉ុនប៉ងស្វ្រងយល់ឱ្រយបានប្រសើរ
ជាងមុនឬដើម្របីដឹងពីអតីតកាលនិងចោទសួរចំពោះអ្វីមួយដ្រលប្រ្រប់អំពីសា្ថ្រនភាពបច្ចុប្របន្ន។រូបភាព
ខាងក្រ្រមនឹងពន្រយល់ពីខ្លឹមសារសកម្មភាព៖

ស
្ចក

្តីផ
្តើម

០៤

អ្វីដ្រលកើតឡើងក្នុង
ព្លបច្ចុប្បន្ន

អ្វីដ្រលកើតឡើងក្នុង
អតីតកាល

បានរៀនអ្វីខ្លះ
ពីបច្ចុប្បន្នកាល

បានរៀនអ្វីខ្លះ
ពីអតីតកាល

ប្រវត្តិសាស្ត្របង្កើតឡើង
ក្នុងព្រលបច្ចុប្របន្ន



សកម្មភាព គោលបំណង

ស-១ អតីតកាលនិង
ប្វត្តិសាស្ត្

ដើម្របីស្វ្រងយល់ពីភាពខុសគា្ន្ររវាងពាក្រយអតីតកាលនិងប្រវត្តិសាស្ត្រ
និងតើភាពខុសគា្ន្រន្រះមានសារសំខាន់យ៉្រងណាសម្រ្រប់សិស្រស។

ស-២ ការពិតឬទស្សនៈ ការប្រងច្រករវាងការពិតនិងទស្រសនៈពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់
ក្នុងការសិក្រសាប្រវត្តិសាស្ត្រ។ជាមួយគា្ន្រន្រះដ្ររគឺមិនមានភាពងយ
ស្រួលទ្រក្នុងការប្រងច្រកភាពខុសគា្ន្រនោះទ្រ។

ស-៣ រូបភាពក្នុងចិត្ត ដើម្របីលើកទឹកចិត្តសិស្រសឱ្រយចង់ដឹងចង់ឃើញពីអតីតកាលនិង
ការរៀនសូត្រពីគា្ន្រទៅវិញទៅមកដោយការពិភាក្រសាលើរូបថត
ប្រវត្តិសាស្ត្រ។

ស-៤ កាលប្បវត្តិ ដើម្របីជួយសិស្រសមើលឃើញពីហ្រតុនិងផលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ
ក៏ដូចជាការអនុវត្តការច្រករំល្រកនិងសហការជាក្រុម។

ស-៥ ភាសាខ្ម្រក្ហម ដើម្របីធ្វើឱ្រយសិស្រសស្វ្រងយល់ពីឥទ្ធិពលន្រភាសានិងរៀនពីរបៀប
ដ្រលភាសាត្រូវបានប្រើប្រ្រស់ក្នុងអតីតកាលដ៏ឃោរឃៅ(សម័យខ្ម្ររ
ក្រហម)។

ស-៦ ទឡ្ហីករណ៍ដ៏ល្អ
បំផុត

ដើម្របីអនុវត្តលើការពិភាក្រសានិងការស្វ្រងយល់ទៅមតិមិនស្របក៏អាច
ជាអំណះអំណាងត្រឹមត្រូវផងដ្ររ។

ស-៧ បុរ្និច្ឆ័យ(ការ
សន្និដ្ឋ្នជាមុន)

សកម្មភាពន្រះអាចជួយឲ្រយសិស្រសបានដឹងថាការគិតទៅលើក្រុមណា
មួយឬបុគ្គលផ្រស្រងៗគឺខុសៗគា្ន្រហើយការគិតរបស់យើងប្រហ្រលជា
មិនឆ្លុះបញ្ច្រំងពីភាពស្មុគសា្ម្រញន្រក្រុមឬបុគ្គលនោះទ្រ។

ស-៨ ជនរងគ្្ះឬ
ជនដ្ដល់?

សកម្មភាពន្រះអាចជួយឲ្រយសិស្រសបានដឹងថាមនុស្រសមា្ន្រក់ៗអាចជា
ជនល្មើសជនរងគ្រ្រះឬទាំងពីរដោយត្រូវស្វ្រងយល់ឲ្រយច្របស់ពី
ទំនួលខុសត្រូវនិងការទទួលខុសត្រូវលើអំពើហឹង្រសាឬឧក្រិដ្ឋកម្ម
ផ្រស្រងទៀត។

ស-៩ មក្ធាងគ្សួារខ្ញុំ សកម្មភាពន្រះអាចជួយឲ្រយសិស្រសដឹងពីរបៀបន្រការចាប់ផ្តើមសន្ទនា
ពីអតីតកាលអំពើហិង្រសាដ៏ឃោរឃៅនៅក្នុងគ្រួសារនិងស្វ្រងយល់ពី
បទពិសោធន៍ដ៏ឈឺចាប់ដ្រលអាចកើតមានរបស់សមាជិកគ្រួសារ។

ស-១០ ប្វត្តិន្វត្ថុ ដើម្របីលើកឡើងពីសារសំខាន់ន្រវត្ថុឬសមា្ភ្ររៈប្រើប្រ្រស់របស់នរណា
មា្ន្រក់ទៅនឹងការចងចាំកាលពីអតីតកាលហិង្រសាដ៏ឃោរឃៅ។ដូច្ន្រះ
សិស្រសអាចភា្ជ្រប់រឿងរា៉្រវផ្ទ្រល់ខ្លួនទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់លាក់នៅក្នុង
សៀវភៅសិក្រសាគោលដ្រលបានរៀន។

ទិដ្ឋភាពទូទៅនស្កម្មភាព

ទដិ្ឋភា
ពទូទៅ
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សកម្មភាព គោលបំណង

ស-១១ ការស្វ្ងយល់ពី
ប្ភពឯកសារ

ដើម្របីស្វ្រងយល់ពីភាពខុសគា្ន្ររវាងប្រភពឯកសារដើមនិងប្រភព
ឯកសារបោះពុម្ព។ជាហ្រតុផលដ្រលនាំឱ្រយមានការពិភាក្រសាទៅ
លើប្រភពឯកសារជាច្រើនផ្រស្រងទៀតដើម្របីស្វ្រងយល់ពីអតីត
កាល។

ស-១២ កិច្ចសមា្ភ្សសាក្សី ដើម្របីឱ្រយសិស្រសស្វ្រងយល់អំពីអំពើហិង្រសាដ៏ឃោរឃៅពីអតីត
កាលពីជនរងគ្រ្រះដោយផ្ទ្រល់។សូមជនរងគ្រ្រះដ្រលនៅ
រស់រានច្រករំល្រកបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនដល់សិស្រសដើម្របី
ជម្រុញលើកទឹកចិត្តសម្រ្រប់ការសន្ទនាអន្តរជំនាន់។

ស-១៣ ទស្សនា
បូជនីយដ្ឋ្នន្ការ
ចងចាំ

ផ្តល់ឱកាសឱ្រយសិស្រសបានទៅទស្រសនាទីតាំងបូជនីយដា្ឋ្រនន្រការ
ចងចាំផ្រស្រងៗដ្រលភា្ជ្រប់ទៅនឹងអតីតកាលហិង្រសាដ៏ឃោរឃៅ។
ក្នុងន័យឱ្រយសិស្រសអាចមើលឃើញភស្តុតាងនិងអ្វីដ្រលបានកើត
ឡើងនៅទីនោះទៅនឹងប្រវត្តិសាស្រ្តទាំងមូល។

ស-១៤ ទស្សនកិច្ចទីតាំង
ប្វត្តិសាស្ត្

ផ្តល់ឱកាសឱ្រយសិស្រសបានទៅទស្រសនាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដ្រល
ភា្ជ្រប់ទៅនឹងអតីតកាលដ៏ឃោរឃៅ។ដូច្ន្រះសិស្រសអាចស្វ្រងយល់
ពីប្រវត្តិសាស្រ្តទីតាំងដោយភា្ជ្រប់ទៅនឹងប្រវត្តិសាស្រ្តទាំងមូល។

ស-១5 រូបភាពពីអតីតកាល ដើម្របីស្វ្រងយល់ពីទំនាក់ទំនងរវាងទីកន្ល្រងបច្ចុប្របន្នទៅនឹង
ព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដោយអនុវត្តតាមរយៈការសង្ក្រតរបស់
អ្នក។

ស-១៦ ស្ចក្ដីថ្ល្ថ្នូរនិង
ភស្តុតាង

ដើម្របីពិនិត្រយមើលការប្រើប្រ្រស់រូបភាពប្រវត្តិសាស្ត្រច្រញពី
ទស្រសនៈន្រស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូរនិងស្វ្រងរកវិធីដើម្របីបង្ហ្រញរូបភាពដ្រល
ជាភស្តុតាងន្រឧក្រិដ្ឋកម្មដោយការគោរពនូវស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូរ។

ស-១៧ ប្វត្តិភូមិខ្ញុំ ដើម្របីពង្រីកចំណ្រះដឹងរបស់សិស្រសអំពីអតីតកាលដ៏ឃោរឃៅ
ដោយជម្រុញឱ្រយសិស្រសដឹងថារឿងរា៉្រវអំពីអតីតកាលអាចរកបាន
នៅគ្រប់ទីកន្ល្រងក៏ដូចជាភា្ជ្រប់ប្រវត្តិសាស្រ្តក្នុងតំបន់ទៅនឹង
ព័ត៌មាននៅក្នុងសៀវភៅសិក្រសាគោល។

ស-១៨ បណ្តុះសា្ម្រតីចងចាំ ដើម្របីផ្តល់ឱកាសឲ្រយសិស្រសបង្ហ្រញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគ្រក្រ្រយ
ពីបានជជ្រកវ្រកញ្រកអំពីអតីតកាលដ៏ឃោរឃៅ។ដូច្ន្រះពួកគ្រ
អាចបញ្ចប់ប្រធានបទបណោ្ដ្រះអាសន្នបានដោយបណ្តុះសា្ម្ររតី
ចងចាំ។
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សកម្មភា
ព១

អតីតកាលនិងប្វត្តិសាស្្ត
អតីតកាលនិងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនដូចគា្ន្រទ្រ។អតីតកាលជាអ្វីដ្រលកើតឡើងមុនព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ។
ឯប្រវត្តិសាស្រ្តគឺជាអ្វីដ្រលគិតពីអតីតកាលនិងរបៀបពណ៌នាអំពីរឿងរា៉្រវទាំងនោះ។ជាទូទៅប្រវត្តិ
សាស្រ្តត្រងត្រសរស្ររឡើងក្នុងព្រលបច្ចុប្របន្នជាមួយនឹងចំណ្រះដឹងនិងផ្នត់គំនិតនាព្រលសព្វថ្ង្រហើយ
ពិពណ៌នាពីអ្វីដ្រលបានកើតឡើងកាលពីអតីតកាល។

ទីមួយ៖គា្ម្រនប្រវត្តិសាស្ត្រណាមួយគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយនោះទ្រ។ដោយសារគា្ម្រនអ្នកណាមា្ន្រក់បានឃើញឬ
ជួបប្រទះនូវអ្វីៗទាំងនោះ។ជាទូទៅប្រវត្តិសាស្ត្រត្រងត្រមានចំណុចខ្វះខាតប៉ុន្ត្រយូរៗទៅយើងអាចរក
ឃើញព័ត៌មានបន្ថ្រមឬរកឃើញអ្វីថ្មីមួយដ្រលអាចផ្ល្រស់ប្ដូរការយល់ឃើញកន្លងមក។តាមរយៈការរៀន
ពីអ្វីដ្រលបានរកឃើញថ្មីៗអាចឆ្លុះបញ្ច្រំងពីសា្ថ្រនភាពបច្ចុប្របន្ននូវជ្រុងផ្រស្រងៗដ្រលកន្លងមកមិនសូវ
ចាប់អារម្មណ៍។ដូច្ន្រះការរៀនសូត្រពីអតីតកាលកាន់ត្រច្រើនបានជួយបំព្រញចំណុចខ្វះខាតឬក្រប្រ្រ
ការយល់ឃើញក្នុងព្រលបច្ចុប្របន្នកាន់ត្រច្រើនដ្ររ។

ទីពីរ៖យើងត្រូវចាំថាការបកស្រ្រយពីអ្វីមួយដ្រលបានកើតឡើងកាលពីអតីតកាលត្រងត្រជាការ
យល់ឃើញរបស់បុគ្គល។ព្រលខ្លះបុគ្គលនោះធា្ល្រប់ឆ្លងកាត់រឿងរា៉្រវអតីតកាលហើយបានសរស្ររអំពី
បទពិសោធន៍ឬគូររូបភាពបទពិសោធន៍នោះឡើងដោយខ្លួនឯង។ក្នុងករណីណាក៏ដោយការរៀបរាប់ពី
អ្វីមួយត្រងទទួលឥទ្ធិពលពីកតា្ត្រជាច្រើនដូចជា៖វ័យមុខតំណ្រងឬឋានៈតួនាទីកន្ល្រងរស់នៅការអប់រំ
និងវណ្ណៈសង្គម-ល-។

សកម្មភាពន្រះរួមមានកខនិងគជាជម្រើសនឹងជួយឱ្រយសិស្រសស្វ្រងយល់ពីភាពខុសគា្ន្ររវាងអតីតកាល
និងប្រវត្តិសាស្រ្តហើយប្រងច្រកពីភាពខុសគា្ន្ររវាងការយល់ឃើញ(ការពិត)និងទស្រសនៈ។

អតីតកា
ល

 និងប
្រវត្តិសា

ស
្រ្ត - ស

កម្មភា
ព ១

ស-១



— ដើម្របីជួយសិស្រសធ្វើការប្រងច្រកពីភាពខុសគា្ន្ររវាងអតីតកាលនិងប្រវត្តិសាស្រ្ត។

— ដើម្របីឱ្រយសិស្រសដឹងថាអតីតកាលមានឥទ្ធិពលលើបច្ចុប្របន្នកាលនិងលើកទឹកចិត្តឱ្រយពួកគ្រគិតអំពីរបៀប
ដ្រលអតីតកាលជះឥទ្ធិពលមកលើបច្ចុប្របន្នកាល។

— ដើម្របីឱ្រយសិស្រសដឹងថាការសរស្ររប្រវត្តិសាស្រ្តត្រងត្រទទួលរងឥទ្ធិពលពីបច្ចុប្របន្នកាលរបស់អ្នកនិពន្ធ។

— ឱ្រយសិស្រសដឹងថាប្រវត្តិសាស្រ្តគឺមិនអាចពិពណ៌នាគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយបានឡើយ។

រយៈព្ល — ពី៣០ទៅ៩០នាទី(អាស្រ័យទៅលើប្រភ្រទសកម្មភាពនិងចំនួនសកម្មភាពដ្រល
អ្នកបានជ្រើសរើស)

ចំនួនសិស្ស — ពី២នាក់ទៅ៥០នាក់

សមា្ភ្រៈ
ឧបទ្ទ្ស

— មានរូបភាពពីរសន្លឹកដ្រលបង្ហ្រញពីបុរសខា្វ្រក់ភ្ន្រកប្រ្រំនាក់និងសត្វដំរើ។ផ្ដិតរូបលើ
ក្រដាសទំហំA3ឬអាចធំជាងន្រះឬចាក់បញ្ច្រំងរូបនៅលើផ្ទ្រំងសា្ល្រយក៏បាន

— ផ្ដិតរូបឬបញ្ច្រំងរូប«វដ្ដន្រប្រវត្តិសាស្រ្ត»ទៅលើសា្ល្រយ

ទីតាំង — មិនកំណត់ទីតាំង

ការរៀបចំ — មានរបៀបនិទានរឿង«មនុស្រសខា្វ្រក់និងដំរើ»ខុសៗគា្ន្រជាច្រើន។ដូច្ន្រះយើងត្រូវ
ប្រ្រកដក្នុងចិត្តថាអ្នកបានជ្រើសរើសរឿងនិទានណាមួយដ្រលសុីគា្ន្រសម្រ្រប់
សកម្មភាពន្រះ។សាច់រឿងនៅក្នុងសៀវភៅន្រះគ្រ្រន់ត្រជាឧទាហរណ៍មួយ។

— ត្រូវរៀបចំនិយមន័យពាក្រយប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអតីតកាលឲ្រយប្រ្រកដសម្រ្រប់ខ្លួនយើង
ផ្ទ្រល់និងងយស្រួលយល់និងចងចាំសម្រ្រប់សិស្រសផងដ្របិតសិស្រសអាចយកទៅ
អនុវត្តដោយខ្លួនឯងនៅថ្ង្រក្រ្រយ។

ជំហានទី១ — ឱ្រយសិស្រសពិភាក្រសាជាក្រុមតូចៗ(២-៥នាក់)លើសំណួរ៖អ្វីជាភាពខុសគា្ន្ររវាង
អតីតកាលនិងប្រវត្តិសាស្រ្ត?សូមឲ្រយសិស្រសសរស្ររនិយមន័យន្រពាក្រយទាំងពីរនៅ
លើក្រដាសតូចៗពីរសន្លឹកផ្រស្រងគា្ន្រហើយរក្រសាវាទុកសម្រ្រប់ប្រើនៅចុងន្រសកម្មភាព។

— ចំណាំ៖អ្នកអាចឱ្រយក្រុមនីមួយៗបិទក្រដាសនិយមន័យខាងលើនៅលើជញ្ជ្រំងឬ
កា្ត្ររខៀនហើយសាកល្របងប្រៀបធៀបនិយមន័យ។នៅចុងបញ្ចប់ន្រសកម្មភាពអ្នក
នឹងត្រលប់មើលម្ដងទៀតដើម្របីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទ្រត់។

ជំហានទី២ — ណ្រនាំអំពីរឿង«បុរសខា្វ្រក់ភ្ន្រកនិងដំរើ»ដោយបង្ហ្រញរូបភាពទាំងពីរ។ត្រូវប្រ្រកដថា
សិស្រសអាចមើលឃើញរូបភាពទាំងពីរសន្លឹកន្រះបានច្របស់គ្រប់គា្ន្រ។

— ទុកព្រលឲ្រយក្រុមនីមួយៗពិភាក្រសាគា្ន្រពីសាច់រឿងនិងរូបភាពដ្រលទាក់ទងនឹងភាព
ខុសគា្ន្ររវាងអតីតកាលនិងប្រវត្តិសាស្ត្រ។ឱ្រយក្រុមនីមួយៗគិតឡើងវិញពីនិយមន័យ
ដ្រលពួកគ្របានសរស្ររក្នុងជំហានទី១។តើពួកគ្រចង់ផ្ល្រស់ប្តូរឬក្រប្រ្រនិយមន័យ
របស់ពួកគ្រដ្ររឬទ្រ?

ជំហានទី៣ — ឱ្រយក្រុមនីមួយៗធ្វើបទបង្ហ្រញដោយសង្ខ្របស្ដីពីលទ្ធផលន្រកិច្ចពិភាក្រសាតាមក្រុម។
សូមបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្រសាដោយសរស្ររនិយមន័យចុងក្រ្រយហើយត្រឹមត្រូវជាងគ្រ
សម្រ្រប់ពាក្រយអតីតកាលនិងប្រវត្តិសាស្រ្ត។

ជំហានទី៤ — បញ្ចប់សកម្មភាពនិងណ្រនាំសិស្រសពីអ្វីដ្រលត្រូវធ្វើជាបន្តបនា្ទ្រប់។

គោលបំណង
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សមា្ភ្រៈ
ឧបទ្ទ្ស

— រូបថតផ្ដិតរួចឬរូបគំនូស្ដីពីជីវភាពរស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលើក្រដាស
ទំហំA3

— ក្រដាសពណ៌សដ្រលមានទំហំធំជាងរូបភាពនិងមានចោះរន្ធតូចមួយ
ចំកណា្ដ្រល(ប្រហ្រល៥សង់ទីម៉្រត្រ)

— ចំណាំ៖អ្នកអាចប្រើរូបភាពដ្រលមាននៅក្នុងសៀវភៅណ្រនាំន្រះឬ
ជ្រើសរើសរូបភាពផ្រស្រងដ្រលអ្នកមានស្រ្រប់ក៏បាន។ទោះជាយ៉្រងណា
អ្នកត្រូវប្រ្រកដថារូបភាពរើសយកមកត្រូវត្រជារូបភាពដ្រលបង្ហ្រញពី
«ទិដ្ឋភាព»ចម្រុះគា្ន្រ។ព្រលខ្លះរូបភាពនោះគួរត្របង្ហ្រញពីព្រឹត្តិការណ៍
ដ៏ធំណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្ររូបភាពប្រភ្រទ
សំណង់ចម្រុះគា្ន្រឬរូបទ្រសភាពក៏បាន។ត្រូវប្រ្រកដថាក្នុងរូបភាព
នោះមានក្រុមមនុស្រសខុសគា្ន្រ(បុរសស្ត្រីក្ម្រងចាស់ការងរខុសគា្ន្រឬ
មុខតំណ្រង។ល។

ទីតាំង — ប្រសិនបើអ្នកបញ្ច្រំងរូបភាពតាមរយៈសា្ល្រយនោះមិនត្រូវការទីកន្ល្រង
ជាក់លាក់ទ្រ។ត្របើរៀបជាក្រុមតូចៗដោយប្រើរូបភាពឬរូបគំនូរសូម
ប្រ្រកដថាក្រុមនីមួយៗអាចអង្គុយជុំវិញរូបភាពនោះដោយផ្ទ្រល់លើទីធា្ល្រ
ឬអង្គុយតាមតុមូលរៀងៗក្រុម។

ការត្ៀម
លក្ខណៈ

— ធ្វើតារាងព័ត៌មានសំខាន់នៅក្នុងរូបភាពឬរូបគំនូរ។សូមវិភាគពីទិដ្ឋភាព
ផ្រស្រងៗក្នុងរូបភាពឬរូបគំនូរដូចជា៖បុរសស្ត្រីក្ម្រងចាស់មុខតំណ្រង/
ការងរ។ល។ឬអាចវិភាគលើសត្វដើមឈើឬអគារ/វត្ថុនៅក្នុង
រូបភាព។

ការពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាពខ

ជំហានទី១ — គ្រូយកក្រដាសសធំដ្រលចោះប្រហោងតូចមួយដាក់ពីលើរូបភាពឬរូបគំនូរ។
សូមប្រ្រកដថាសិស្រសមើលឃើញរូបភាពឬរូបគំនូរត្រក្នុងរង្វង់តូចប៉ុណោ្ណ្រះ។
សូមបំផុសសំណួរទៅកាន់សិស្រសថាតើរូបន្រះបង្ហ្រញពីព្រឹត្តិការណ៍ឬទិដ្ឋភាព
អ្វី?តើព្រឹត្តិការណ៍ឬទិដ្ឋភាពន្រះកើតឡើងនៅឆ្ន្រំណា/ព្រលណា?)។សូម
លើកទឹកចិត្តឱ្រយសិស្រសវិភាគពីអ្វីដ្រលពួកគ្រអាចមើលឃើញ។

បនា្ទ្រប់ពីសិស្រសពិភាក្រសាគា្ន្រពីព្រឹត្តិការណ៍ឬទិដ្ឋភាពន្រះបានពីរឬបីនាទីសូម
ផ្ល្រស់ប្តូរទីតាំងប្រហោងតូចន្រះទៅកាន់ទីតាំងដទ្រន្ររូបភាពឬរូបគំនូរ
ន្រះ។ធ្វើដូច្ន្រះសិស្រសអាចមើលឃើញផ្ន្រកផ្រស្រងទៀតន្ររូបភាពឬរូបគំនូរ។
សូមទុកព្រលខ្លះដើម្របីធ្វើការវិភាគពីទិដ្ឋភាពឬព្រឹត្តិការណ៍ដ្រលសិស្រស
មើលឃើញថ្មី។

សូមធ្វើប្របន្រះជាម្ដងហើយម្ដងទៀតដ្របិតគ្រប់ការប្ដូរទីតាំងប្រហោងវាត្រង
បង្ហ្រញពីទិដ្ឋភាពថ្មីៗជាបន្តបនា្ទ្រប់។

ជំហានទី២ — ធ្វើការពិភាក្រសាអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពខុសគា្ន្ររវាងអតីតកាលនិង
ប្រវត្តិសាស្រ្តក៏ដូចជាទស្រសនៈផ្រស្រងគា្ន្រ។
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សកម្មភាពបន្តដ្លអាចធ្វើទៅបាន(ជាជម្ើស)
ជំហានទី៣ — ពន្រយល់ដល់សិស្រសថាពួកគ្រនឹងមើលឃើញរូបភាពដូចគា្ន្រត្រតាមរបៀបមើលខុសគា្ន្រ។

ប្រងច្រកសិស្រសជាក្រុមតូចៗហើយឲ្រយសិស្រសរើសតួរអង្គណាមួយដូចជាមនុស្រសសត្វ
ឬវត្ថុដ្រលមើលឃើញក្នុងរូប។

ជំហានទី៤ — ឱ្រយសិស្រស«ចូលត»ួជាមនុស្រសសត្វឬវត្ថុដ្រលមានក្នុងរូបភាពឬរូបគំនូរហើយពណ៌នាពី
ព្រឹត្តិការណ៍តាមការយល់ឃើញ។សិស្រសអាចសរស្រររឿងខ្លីពីអ្វីដ្រលគ្រឃើញឬអ្វីដ្រល
កើតឡើងឆ្លុះបញ្ច្រំងតាមរយៈតួអង្គដ្រលគ្រជ្រើសយក។

— ចំណាំ៖ក្នុងករណីសិស្រសពិបាកចាប់ផ្តើមសរស្រររឿងសូមផ្តល់សំណួរខ្លះៗជាមូលដា្ឋ្រន
ដល់សិស្រស។ឧ.សិស្រសរើសយកប្រ្រសាទជាតួអង្គតើប្រ្រសាទពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍
ប្របណាខ្លះ?បើសិស្រសរើសយកតួអង្គកុមារតើកុមារក្នុងរូបភាពមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះ?
តើអ្នកបានឃើញអ្វីបើអ្នកស្ថិតក្នុងព្រលនោះ?តើតួអង្គកំពុងធ្វើអ្វី?នៅឯណា?តើអ្នក
គិតថាពួកគ្រមានអារម្មណ៍យ៉្រងណាក្នុងព្រលនោះ?តើអ្នកគិតថាពួកគ្ររៀបចំខ្លួនប្រប
ណា?ហ្រតុអ្វីបានជាអ្នកគិតថាពួកគ្រនៅទីនោះ?តើពួកគ្របានទៅដល់ទីនោះដោយ
របៀបណា?តើអ្នកគិតថានឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះពួកគ្រភា្ល្រមៗបនា្ទ្រប់ពីព្រឹត្តិការណ៍
ន្រះ?។ល។

ជំហានទី៥ — ឱ្រយក្រុមនីមួយៗបង្ហ្រញពីរឿងរា៉្រវរបស់ពួកគ្រដោយសង្ខ្រប។
ជំហានទី៦ — គ្រូធ្វើការវិភាគពីការពិភាក្រសាចំពោះការយល់ឃើញខុសគា្ន្រ។តើការបកស្រ្រយនោះត្រឹម

ត្រូវឬខុស?តើរឿងមួយអាចធ្វើឱ្រយកើតមានរឿងមួយទៀតដ្ររឬទ្រ?។ល។

— សុំឲ្រយសិស្រសលើកឧទាហរណ៍ផ្រស្រងទៀតពីការយល់ឃើញខុសគា្ន្រមួយទៅលើរឿងដូច
គា្ន្រ?ដោយមិនទាក់ទងទៅនឹងរូបភាព។អាចនិយយពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ង្រ។

ជំហានទី៧ — បញ្ចប់សកម្មភាពនិងណ្រនាំដល់សិស្រសអំពីការងរដ្រលត្រូវធ្វើជាបន្តបនា្ទ្រប់។

សមា្ភ្រៈ
ឧបទ្ទ្ស

— ត្រូវមានបន្ទប់មួយដ្រលអាចបិទភ្លើងឱ្រយងងឹតបាន

— ពិល
ការរៀបចំ — គា្ម្រនការកំណត់ជាក់លាក់ទ្រ

ការពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាពគ
ជំហានទី១ — សូមប្រ្រប់សិស្រសរបស់អ្នកថាអ្នកនឹងបិទភ្លើងក្នុងរយៈព្រលមួយនាទីហើយបន្ទប់នឹង

កា្ល្រយទៅជាងងឹត។សូមប្រ្រប់ពួកគ្រថាអ្នកនឹងបើកពិលរបស់អ្នកតាមក្រ្រយ។សូម
ឱ្រយពួកគ្រធ្វើការគិតថាតើការធ្វើប្របន្រះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះនឹងការពិភាក្រសាមុនៗ
អំពីអតីតកាលនិងប្រវត្តិសាស្ត្រ។

ជំហានទី២ — បិទភ្លើងអំពូលក្នុងបន្ទប់ហើយបើកភ្លើងពិលរបស់អ្នក។សូមទុកព្រលពីរឬបីនាទីឱ្រយ
សិស្រសធ្វើការគិត(និងស្ថិតនៅក្នុងសភាពប្របនោះ)រួចបើកភ្លើងអំពូលបន្ទប់វិញ។

ជំហានទី៣ — ទុកព្រលឱ្រយក្រុមសិស្រសធ្វើការពិភាក្រសាថា«ពន្លឺភ្លើងពិលក្នុងបន្ទប់ងងឹតនោះ»អាចជាប់
ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពខុសគា្ន្ររវាងអតីតកាលនិងប្រវត្តិសាស្រ្តយ៉្រងណាខ្លះ។សូមឱ្រយក្រុម
នីមួយៗគិតឡើងវិញអំពីនិយមន័យដ្រលពួកគ្របានសរស្ររនៅក្នុងជំហានទី១។តើ
ពួកគ្រចង់ក្រប្រ្រ(ក្រប្រ្រជាថ្មី)និយមន័យរបស់ពួកគ្រដ្ររឬទ្រ?

— អ្នកអាចឲ្រយសិស្រសស្វ្រងរកឧទាហរណ៍ពីសា្ថ្រនភាពឬព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីផ្រស្រងទៀតនៅ
ព្រលដ្រលពួកគ្របានដឹងថាពួកគ្រមិនបានមើលឃើញនូវ“រូបភាពព្រញល្រញ”
ហើយបានធ្វើការសន្និដា្ឋ្រនខុសៗគា្ន្រ។

ជំហានទី៤ — បញ្ចប់សកម្មភាពនិងប្រ្រប់ក្រុមសិស្រសពីការងរបនា្ទ្រប់។
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ជារៀងរាល់ថ្ង្រយើងទទួលបានព័ត៌មានពីមជ្រឈដា្ឋ្រនផ្រស្រងៗគា្ន្រតាមរយៈ៖ការជជ្រកគា្ន្រការសា្ត្រប់ឬអាន
ព័ត៌មានតាមពាក្រយចចាមអារា៉្រមការអានសៀវភៅការរៀននៅសាលាការឃើញអ្វីៗកើតឡើងនៅជុំវិញ
ខ្លួន។យើងមានព័ត៌មានជាច្រើនដ្រលត្រូវត្រពិចារណាមិនត្រូវត្រការរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្ត្រក្នុងជីវិត
ប្រចាំថ្ង្រផងដ្ររ។ដោយសារត្រព័ត៌មានទាំងន្រះមានឥទ្ធិពលលើរបៀបយើងគិតឬធ្វើសកម្មភាព។
ដូច្ន្រះការប្រងច្រកឱ្រយដាច់រវាងការពិតនិងទស្រសនៈផ្ទ្រល់ខ្លួនមានសារសំខាន់ខា្ល្រំងណាស់។ឧទាហណ៍៖
ប្រ្រសាទអង្គរវត្តសាងសង់ឡើងនៅសតវត្រសទី១២ឃ្ល្រន្រះជាការពិត។ប្រ្រសាទអង្គរវត្តជាប្រ្រសាទដ្រល
ស្រស់សា្អ្រត់ដាច់គ្រក្នុងពិភពលោកឃ្ល្រន្រះជាទស្រសនៈផ្ទ្រល់ខ្លួនដ្រលយើងអាចសមា្គ្រល់បានដោយងយ។
ប៉ុន្ត្រភាពខុសគា្ន្ររវាងការពិតនិងទស្រសនៈផ្ទ្រល់ខ្លួនមិនម្រនសុទ្ធត្ររំល្រចឡើងឲ្រយយើងអាចប្រងច្រក
ដោយងយនោះទ្រ។

សកម្មភាពន្រះនឹងបង្ហ្រញពីការយល់ឃើញខុសគា្ន្រលើអត្ថន័យន្រប្រយោគត្រមួយដោយអ្នកខ្លះនឹងមើល
ឃើញថាវាជាការពិតហើយអ្នកខ្លះទៀតអាចយល់ឃើញថាវាគ្រ្រន់ត្រជាជាទស្រសនៈបុគ្គលប៉ុណោ្ណ្រះ។
ព្រលខ្លះដោយសារត្រវត្តមានពាក្រយមួយមា៉្រត់នៅក្នុងប្រយោគនោះវាអាចផ្ល្រស់ប្តូរប្រយោគពីការពិតទៅ
ជាទស្រសនៈផ្ទ្រល់ខ្លួនបាន។ឧទាហរណ៍៖ប្រ្រសាទអង្គរវត្តសាងសង់យ៉្រងស្រស់សា្អ្រតនៅសតវត្រសទី១២។

នៅក្នុងសកម្មភាពន្រះសិស្រសនឹងស្វ្រងយល់ពីភាពខុសគា្ន្ររវាងការពិតនិងទស្រសនៈផ្ទ្រល់ខ្លួនតាមរយៈ
ប្រយោគដ្រលបង្ហ្រញពីការពិតនិងប្រយោគដ្រលបង្ហ្រញពីទស្រសនៈផ្ទ្រល់ខ្លួនហើយបនា្ទ្រប់មកសិស្រសនឹង
ពិភាក្រសាអំពីប្រយោគទាំងនោះ។

សកម្មភា
ព២

កា
រពិតឬទស

្សនៈ?
-ស

កម្មភា
ព២

ការពិតឬទស្សនៈ? ស-២
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— ស្វ្រងយល់អំពីភាពខុសគា្ន្ររវាងការពិតនិងទស្រសនៈផ្ទ្រល់ខ្លួន

— ឱ្រយសិស្រសដឹងថាអ្វីដ្រលយើងគិតថាជាការពិតអ្នកផ្រស្រងអាចគិតថាជាទស្រសនៈផ្ទ្រល់ខ្លួន

— ឱ្រយសិស្រសយល់ថាក្នុងសិក្រសាអំពីប្រវត្តិសាស្រ្តយើងចាំបាច់ត្រូវវ្រកញ្រករវាងការពិតដ្រលមានអំណះ
អំណាងវិទ្រយាសាស្ត្រឬទស្រសនៈផ្ទ្រល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិពន្ធដ្រលជាទូទៅទិដ្ឋភាពទាំងពីរន្រះល្រចឡើង
ជាបន្តបនា្ទ្រប់ក្នុងសំណ្ររ

រយៈព្ល — ពី៣០ទៅ៦០នាទី

ចំនួនសិស្ស — ពី៦ទៅ៥០នាក់-ប្រសិនបើមានច្រើនជាង២០នាក់ត្រូវឲ្រយសិស្រសចាប់ដ្រគូរ
ពិភាក្រសា

សមា្ភ្រៈ
ឧបទ្ទ្ស

— ក្រដាសតូចៗ(ប្រហ្រល១០ស.ម.x១០ស.ម.)មានពីរពណ៌-សិស្រសឬជាដ្រគូ
ពិភាក្រសាទទួលបានក្រដាសពីរសន្លឹកដោយមានពណ៌ខុសគា្ន្រ

— ប្រអប់ឬកញ្ច្រ្រងសម្រ្រប់ប្រមូលក្រដាសដោយមិនអាចឱ្រយអ្នកចូលរួមមើលឃើញ
ពណ៌ក្រដាសពីខាងក្រ្រ។

ទីតាំង — ទីធា្ល្រធំល្មមសម្រ្រប់សិស្រសដើរចុះឡើងហើយឈរជាពីរក្រុមទល់មុខគា្ន្រ

ការរៀបចំ — ទុកមានចនោ្ល្រះសមល្មមសម្រ្រប់ដើរពីមា្ខ្រងទៅមា្ខ្រងទៀត

— សរស្ររសា្ល្រកនៅសង្ខ្រងន្រទីធា្ល្រថា៖"ការពិត"និង"ទស្រសនៈ"

— សម្រ្រប់ជម្រើសក៖ចូររៀបចំផ្ទ្រំងក្រដាសទទ្រសា្អ្រតជាពីរពណ៌

— សម្រ្រប់ជម្រើសខ៖ចូររៀបចំប្រយោគយ៉្រងតិច២០ប្រយោគដ្រលសរស្ររ
ការពិតនិងទស្រសនៈ(ចូរមើលឧទាហរណ៍នៅខាងក្រ្រម)។

គោលបំណង

របៀបអនុវត្ត

ជំហានទី១ — ចាប់ផ្ដើមដោយការសួរទៅកាន់សិស្រសអំពីភាពខុសគា្ន្ររវាងការពិតនិងទស្រសនៈផ្ទ្រល់
ខ្លួន។តើសិស្រសដឹងពីភាពខុសគា្ន្ររវាងពាក្រយទាំងពីរដ្ររឬទ្រ?តើអ្វីជាភាពខុសគា្ន្រ?តើ
សិស្រសយល់ថាការប្រងច្រករវាងការពិតឬទស្រសនៈផ្ទ្រល់ខ្លួនមានភាពងយស្រួលដ្ររ
ឬទ្រ?

— បនា្ទ្រប់មកពន្រយល់សិស្រសអំពីសកម្មភាពដ្រលនឹងចាប់ផ្ដើមបនា្ទ្រប់ក្នុងការស្វ្រងយល់
បន្ថ្រមអំពីភាពខុសគា្ន្ររវាងការពិតនិងទស្រសនៈ។ខណ្ឌច្រកបន្ទប់ទាំងមូលជាពីរផ្ន្រក
មា្ខ្រងជាការពិតនិងមា្ខ្រងទៀតជាទស្រសនៈរួចបង្ហ្រញទៅសិស្រសទាំងអស់ឲ្រយដឹង។សូម
ពន្រយល់ថាសិស្រសទាំងអស់ត្រូវជ្រើសរើសចំពោះអ្វីដ្រលបានលើកឡើងដោយមិត្តរួមថា្ន្រក់
ចំពោះប្រយោគនីមួយៗនិងពន្រយល់គា្ន្រទៅវិញទៅមករួចមានកិច្ចពិភាក្រសាអំពីជម្រើស
ទាំងនោះ។

សកម្មភា
ពក

ស-២



កា
រពិតឬទស

្សនៈ?
-ស

កម្មភា
ព២

ជម្ើសខដើម្បីបន្ត៖

ជំហានទី២

— ចូរពន្រយល់ទៅកាន់សិស្រសថាអ្នកនឹងអានប្រយោគដ្រលរៀបចំរួចឱ្រយពួកគ្រសា្ដ្រប់។ពួកគ្រ
គួរសម្រ្រចចិត្តថាតើ-បើតាមទស្រសនៈរបស់ពួកគ្រ-ព័ត៌មាននោះលើកឡើងអំពកីារពិត
ឬក៏ទស្រសនៈ។

បន្តក្នុងករណីសម្្ប់ទាំងជម្ើសកនិងជម្ើសខ

ជំហានទី៣ — ឱ្រយសិស្រសទាំងអស់ឈរនៅកណា្ដ្រលបន្ទប់។ជ្រើសរើសក្រដាសមួយពីប្រអប់ឬកញ្ច្រ្រង
ហើយអានប្រយោគឱ្រយសិស្រសបានលឺ។ប្រ្រប់សិស្រសឲ្រយគិតថាតើប្រយោគន្រះវាជាការ
ពិតឬជាទស្រសនៈផ្ទ្រល់ខ្លួនហើយឲ្រយពួកគ្រដើរទៅជ្រុងណាមួយដ្រលពួកគ្រជ្រើសរើស។

— ឲ្រយសិស្រសពិភាក្រសាពីមូលហ្រតុដ្រលពួកគ្រសម្រ្រចចិត្តឯកភាពឬមិនឯកភាព។ផ្តល់
ឱកាសឱ្រយពួកគ្រឆ្លើយតបគា្ន្រទៅវិញទៅមកឬបញ្ចុះបញ្ចូលគា្ន្រឲ្រយផ្ល្រស់ប្តូរការសម្រ្រច
ចិត្ត។

ចំណាំទី១៖ជួនកាលពាក្រយត្រមួយគត់នៅក្នុងប្រយោគដ្រលជះឥទ្ធិពលនាំឱ្រយប្រយោគ
មួយត្រូវគ្រចាត់ទុកថាជាការពិតឬជាទស្រសនៈ។ឧទាហរណ៍៖ក)ដើមឈើភាគច្រើន
បំផុតមានស្លឹកពណ៌ប្រតង។ខ)ដើមឈើភាគច្រើនបំផុតមានស្លឹកពណ៌ប្រតងសា្អ្រត។

ចំណាំទី២៖ជាញឹកញយក្រុមនឹងធា្ល្រក់ចូលក្នុងសា្ថ្រនភាពពិភាក្រសាថាតើ"ប្រយោគមួយ
ដ្រលបានលើកឡើងនោះវាការពិតឬក៏ទស្រសនៈ"។គ្រូមាននាទីដឹកនាំសិស្រសឱ្រយងក
ត្រឡប់ទៅរកគោលបំណងដើមរបស់សកម្មភាពវិញ៖ដើម្របីយល់ពីភាពខុសគា្ន្ររវាង
ការពិតនិងទស្រសនៈ។សំណួរដ្រលសួរថាតើព័ត៌មាននោះពិតឬមិនពិតនិងជាការពិត
ត្រឹមត្រូវឬជាព័ត៌មានក្ល្រងកា្ល្រយគឺជាកិច្ចពិភាក្រសាមួយផ្រស្រងទៀត។ចូរកុំព្រយាយមពិភាក្រសា
រឿងទាំងអស់នៅក្នុងព្រលត្រមួយ។

ស-២

ជម្ើសកដើម្បីបន្ត៖

ជំហានទី២ — ឱ្រយក្រដាស២សន្លឹកទៅសិស្រសឬគូនីមួយៗហើយសូមឱ្រយសរស្ររពាក្រយ"ការពិត"នៅ
លើក្រដាសមួយនិង"ទស្រសនៈផ្ទ្រល់ខ្លួន"ទៅលើក្រដាសមួយទៀត។សិស្រសត្រូវប្រ្រកដ
ថាក្រដាសណាគួរសរស្ររ៖ការពិតឬទស្រសនៈផ្ទ្រល់ខ្លួន។សិស្រសត្រូវសរស្ររប្រយោគ
ខ្លីៗដ្រលមានន័យសា្ដ្រប់បានលើក្រដាសនោះរួចដាក់ទៅប្រអប់ឬកញ្ជ្រ្រង។

ចំណាំទី១៖ត្រូវពន្រយល់សិស្រសថាពួកគ្រអាចសរស្ររប្រយោគឆ្លុះបញ្ជ្រំងការពិតនិង
ទស្រសនៈផ្ទ្រល់ខ្លួនលើប្រធានបទណាមួយក៏បាន។ប្រធានបទទាំងនោះអាចជា
ប្រធានបទពីប្រវត្តិសាស្រ្តប៉ុន្ត្រពួកគ្រក៏អាចលើកឡើងអំពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ង្រឬអ្វីផ្រស្រង
ទៀតផងដ្ររ។

ចំណាំទី២៖ត្រូវប្រ្រកដថាសិស្រសឬដ្រគូនីមួយៗសរស្ររទាំងការពិតនិងទស្រសនៈផ្ទ្រល់
ខ្លួន។វាជាចាំបាច់ណាស់ដ្រលសិស្រសទាំងអស់មានឱកាសស្វ្រងយល់អំពីភាពខុសគា្ន្រ
មុនព្រលចាប់ផ្តើមសម្រ្រចចិត្តនិងការពិភាក្រសា។

ជម្ើសខ

ជម្ើសក

សកម្មភា
ពខ



ខាងក្្មន្ះជាប្យោគគម្ូខ្លះសម្្ប់ជម្ើសខ៖

ការពិត៖

ផ្រនដីមានរាងមូល។

ដើមឈើភាគច្រើនបំផុតមានស្លឹកពណ៌ប្រតង។

នៅថ្ង្រទី២១ខ្រកក្កដាឆ្ន្រំ១៩៦៩អាវកាសយនិកអាម្ររិកលោក Neil Armstrongបានកា្ល្រយជា
មនុស្រសដំបូងគ្របំផុតដ្រលបានដើរនៅលើដីឋានព្រះចន្ទ។

ខ្ម្ររក្រហមសមា្ល្រប់មនុស្រសរាប់លាននាក់។

ទស្សនៈ៖

សង្គមភាគច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកន្រះផ្ដល់ឱកាសដល់ស្ត្រីនិងបុរសមិនស្មើគា្ន្រនោះទ្រ។

សង្គ្រ្រមនៅអ៊ុយក្រ្រនចាំបាច់ត្រូវត្របញ្រឈប់។

ប៉ុន្ត្ចុះប្យោគន្ះវិញតើយ៉្ងដូចម្ដ្ចដ្រ?៖

ស្ករមានរសជាតិផ្អ្រម។

កា
រព
ិត
ឬទ

ស
្សន
ៈ?

-
ស
កម

្មភា
ព
២

ការពិតឬទស្សនៈ?-ព័ត៌មានសាវតារ
ស-២

ជំហានទី៣ ចំណាំទី៣៖ក្នុងករណីខ្លះសិស្រសទាំងអស់នាំគា្ន្រទៅឈរនៅត្រមា្ខ្រងប៉ុន្ត្រគ្រូត្រូវ
គិតថាក៏មានហ្រតុផលរឹងមាំគាំទ្រជំហរផ្រស្រងពីន្រះផងដ្ររ។ក្នុងករណីន្រះ
គ្រូអាចប្រកាសថានឹងដកខ្លួនច្រញពីតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលបន្តិចសិន។
បនា្ទ្រប់មកគ្រូឈរនៅផ្ន្រកមា្ខ្រងទៀតនិងពន្រយល់អំពីគំនិតរបស់ខ្លួន។ធ្វើដូច្ន្រះ
ដើម្របីលើកទឹកចិត្តឱ្រយមានការឆ្លុះបញ្ច្រំងនិងការពិភាក្រសានៅក្នុងក្រុម។នៅព្រល
ណាដ្រលក្រុមឈានចូលដល់ការពិភាក្រសាគា្ន្រហើយគ្រូអាចដកខ្លួនមកធ្វើជា
អ្នកសម្របសម្រួលវិញ។

ជំហានទី៤ — អនុវត្តជំហានខាងលើម្តងហើយម្តងទៀតរហូតទាល់ត្រប្រយោគទាំងអស់
អានអស់ឬរហូតដល់គ្រូយល់សិស្រសអាចប្របច្រករវាងការពិតនិងទស្រសនៈ
(យ៉្រងហោចណាស់អានឱ្រយបាន១០ប្រយោគ)។

ជំហានទី៥ — បញ្ចប់សកម្មភាពន្រះដោយសង្ខ្របខ្លីៗព្រមទាំងឆ្លុះបញ្ច្រំងពីសកម្មភាពដ្រល
ទើបបញ្ចប់។ពន្រយល់ពីហ្រតុផលន្រការប្រងច្រករវាងការពិតនិងទស្រសនៈ។



នៅព្រលសិក្រសាពីប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្រសគ្រប់គា្ន្រត្រងមានចំណ្រះដឹងដ្រលធា្ល្រប់បានដឹងលឺពីមុនរួច
ទៅហើយតាមរយៈប្រភពផ្រស្រងៗដូចជាគ្រួសារមិត្តភក្តិបណា្ដ្រញសង្គមសៀវភៅឬខ្រស្រភាពយន្ត
ជាដើម។វិធីសាស្ត្របង្រៀនមួយន្រះគឺបង្កើតឡើងដោយអាស្រ័យលើចំណ្រះដឹងមូលដា្ឋ្រនទាំងនោះ។
នៅក្នុងវិធីសាស្ត្រឬសកម្មភាពន្រះមិនតម្រូវឱ្រយមានការយល់ដឹងសុីជម្រ្រអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើននោះ
ទ្រ។សកម្មភាពន្រះគ្រ្រន់ត្រទាមទារឲ្រយគ្រូច្រះទាញយកចំណ្រះដឹងមូលដា្ឋ្រនរបស់សិស្រសឲ្រយចូលទៅ
ប្រធានបទប្រវត្តិសាស្រ្ត។និយយមួយប្របទៀតថាសកម្មភាពន្រះប្រើរូបភាពដើម្របីជាលំនាំដើមចូល
ទៅម្ររៀនណាមួយ។តាមរយៈការពណ៌នារូបភាពដ្រលសិស្រសបានឃើញនិងពិភាក្រសាអំពីចំណ្រះដឹង
ដ្រលពួកគ្រដឹងអំពីរូបភាពនោះគ្រូត្រូវលើកទឹកចិត្តសិស្រសឱ្រយផ្រសាភា្ជ្រប់ចំណ្រះដឹងដ្រលពួកគាត់ធា្ល្រប់ដឹងពី
មុនទៅនឹងប្រធានបទដ្រលត្រូវបង្រៀនដូច្ន្រះប្រធានបទនោះនឹងមិនកា្ល្រយជាប្រធានបទថ្មីទាំងស្រុង
សម្រ្រប់សិស្រសនោះទ្រ។តាមរយៈការផ្ត្រតសំខាន់ទៅលើចំណ្រះដឹងមូលដា្ឋ្រនរបស់សិស្រសសកម្មភាព
ន្រះមានគោលបំណងជម្រុញការចង់ដឹងនិងបង្កើនទំនុកចិត្តដល់សិស្រស។គ្រូនឹងទទួលបានគំនិតនិង
ចំណ្រះដឹងល្អៗពីសិស្រសនិងពីអ្វីពួកគ្រធា្ល្រប់ដឹងកន្លងមកដើម្របីជាជំនួយដល់ការក្រច្ន្ររបៀបបង្រៀនឲ្រយ
សមស្របទៅតាមចំណ្រះដឹងជាក់ស្ដ្រងរបស់សិស្រស។

រូបភា
ពក្នុងចិត្ត-ស

កម្មភា
ព៣

រូបភាពក្នុងចិត្ត

សកម្មភា
ព៣

ស-៣
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— លើកទឹកចិត្តសិស្រសឲ្រយចង់សិក្រសាសុីជម្រ្រនិងមានបំណងចង់ដឹងបន្ថ្រមអំពីរូបថតពីព្រឹត្តិការណ៍
ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងរឿងរា៉្រវនៅពីក្រ្រយរូបថតនោះ។

— ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្រសបានសិក្រសារៀនសូត្រពីគា្ន្រទៅវិញទៅមក។

— ឱ្រយគ្រូអាចវាយតម្ល្រទៅលើចំណ្រះដឹងប្រវត្តិសាស្រ្តដ្រលមានស្រ្រប់របស់សិស្រសជារួមដើម្របីអាច
សម្រួលការបង្រៀននៅព្រលខាងមុខរបស់គាត់ឱ្រយស្របទៅនឹងកម្រិតចំណ្រះដ្រលមានស្រ្រប់របស់
សិស្រស។

ចំណាំ៖សកម្មភាពន្រះគា្ម្រនគោលបំណងដើម្របីធ្វើត្រស្តឬវាយតម្ល្រសមត្ថភាពរបស់សិស្រសនោះទ្រ។
សកម្មភាពន្រះផ្ត្រតលើការលើកទឹកចិត្តនិងការបង្កើនចំណ្រះដឹងប្រវត្តិសាស្រ្តមានស្រ្រប់របស់សិស្រស
ជាជាងវាយតម្ល្រទៅលើចំណុចខ្វះខាតផ្ន្រកចំណ្រះដឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សិស្រស។

រយៈព្ល — ៣០ទៅ៩០នាទី

ចំនួនសិស្ស — ពី២ទៅ៥០នាក់។ប្រសិនបើសមាជិកក្រុមមានគា្ន្រច្រើនជាង២៥នាក់ចូរ
ប្រងច្រកពួកគ្រជាក្រុម។

សមា្ភ្រៈ
ឧបទ្ទ្ស

— រូបថតប្រវត្តិសាស្រ្ត(តូចបំផុតទំហំប៉ុនកាតប៉ុសា្ត្រល់និងធំបំផុតទំហAំ4)រូបថត
ត្រូវត្រមានចំនួនច្រើនជាងសិស្រសយ៉្រងហោចណាស់ចំនួន១០សន្លឹក។

ទីតាំង — ត្រូវមានទីធា្ល្រសមស្របដូចជាលើឥដ្ឋឬតុធំមួយសម្រ្រប់ដាក់តម្រៀបរូបថត
ទាំងអស់។ត្រូវប្រ្រកដថាសិស្រសអាចដើរមើលរូបភាពដ្រលបានដាក់តម្រៀបនៅលើ
ផ្ទ្រឥដ្ឋឬតុនោះ។

ការរៀបចំ — ជ្រើសរើសនិងផ្ដិតរូបថតដ្រលទាក់ទងនឹងប្រធានបទដ្រលអ្នកចង់ពិភាក្រសាដោយ
តម្រូវឲ្រយមានរូបថតចម្រុះដូចជារូបថតដ្រលគ្រសា្គ្រល់ច្រើនរូបថតដ្រលមិនសូវមាន
អ្នកសា្គ្រល់និងរូបថតដ្រលគ្រមិននឹកសា្ម្រនមិនដល់ថាមាន។

ចំណាំ៖សូមជ្រើសរើសរូបថតដោយប្រុងប្រយ័ត្ន៖សូមគោរពលើស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូរ
របស់បុគ្គលនៅក្នុងរូបថតនិងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់
អ្នកចូលរួម-ជៀសវាងរូបថតដ្រលឃោរឃៅឬរូបសាកសព។

គោលបំណង

ស-៣



រូបភា
ពក្នុងចិត្ត-ស

កម្មភា
ព៣

របៀបអនុវត្ត

ជំហានទី១ — ពន្រយល់អំពីប្រធានបទដ្រលអ្នកនឹងប្រើប្រ្រស់រូបថតក្នុងការពិភាក្រសានិងរៀន
សូត្របន្ថ្រម។ប្រ្រប់សិស្រសថាអ្នកមានរូបថតជាច្រើនដ្រលទាក់ទងនឹងប្រធាន
បទនោះដ្រលរូបថតខ្លះពួកគ្រប្រហ្រលជាធា្ល្រប់ឃើញពីមុននិងខ្លះទៀត
ប្រហ្រលជាថ្មីសម្រ្រប់ពួកគ្រ។ពន្រយល់បន្ថ្រមថាអ្នកគ្រប់គា្ន្រអាចជ្រើសរើស
រូបថតមួយសន្លឹកដ្រលចាប់អារម្មណ៍។ប្រហ្រលជាសិស្រសដឹងពីអ្វីមួយក្នុង
រូបថតឬប្រហ្រលជារូបថតនោះរំឮកពួកគាត់អំពីអ្វីមួយឬពួកគាត់ចង់ដឹងបន្ថ្រម
អំពីរូបថតនោះ។ការជ្រើសរើសដោយសម្រ្រចចិត្តរៀងៗខ្លួនក្រ្រមហ្រតុផល
ណាមួយក៏ដោយគឺមិនមានការជ្រើសរើសត្រូវឬខុសទ្រ។បនា្ទ្រប់មកពន្រយល់
ម្តងមួយៗនិងឱ្រយពួកគាត់បកស្រ្រយអំពីរូបថតដ្រលបានជ្រើសរើស។

ចំណាំ៖ត្រូវប្រ្រកដថាសិស្រសមានអារម្មណ៍ជឿជាក់ក្នុងការច្រករំល្រកព័ត៌មាន
អំពីរូបថត។សិស្រសអាចរៀបរាប់ពីអ្វីដ្រលដឹងឬនិយយអ្វីដ្រលភា្ញ្រក់ផ្អើល
ឬចាប់អារម្មណ៍។សូមពន្រយល់សិស្រសឱ្រយដឹងថាន្រះមិនម្រនជាការប្រឡងនោះទ្រ
ប៉ុន្ត្រជាការស្វ្រងយល់ពីអ្វីដ្រលយើងដឹងរួចហើយនិងប្រហ្រលជាផ្ដល់ព័ត៌មាន
បន្ថ្រមលើសពីន្រះទៀត។

ជំហានទី២ ត្រូវតម្រៀបរូបភាពទាំងអស់នៅលើផ្ទ្រឥដ្ឋឬផ្ទ្រតុធំមួយដើម្របីឱ្រយសិស្រសអាច
មើលឃើញ។បនា្ទ្រប់មកឱ្រយសិស្រសជ្រើសយករូបថតមួយសន្លឹករួចត្រឡប់ទៅ
កាន់កន្ល្រងអង្គុយរៀងៗខ្លួនវិញ។សិស្រសអាចជ្រើសយករូបថតបានមា្ន្រក់មួយ
សន្លឹកឬមួយសន្លឹកក្នុងសម្រ្រប់មួយក្រុមដ្រលមានគា្ន្រពីរនាក់។

ជំហានទី៣ — ឱ្រយសិស្រសមា្ន្រក់បង្ហ្រញរូបថតទៅរួមថា្ន្រក់ទាំងអស់និងពន្រយល់ពីហ្រតុផលដ្រល
ពួកគ្រជ្រើសយករូបភាពនោះ។ជំរុញឱ្រយសិស្រសច្រករំល្រកពីអ្វីដ្រលគ្របានដឹង
ឬយល់ឃើញចំពោះរូបថតនោះ។បនា្ទ្រប់មកផ្ដល់វ្រនដល់សិស្រសបនា្ទ្រប់
ធ្វើសកម្មភាពប្របនោះម្តង។

ចំណាំ៖សិស្រសទាំងអស់រួមទាំងគ្រូអាចបន្ថ្រមព័ត៌មានឬឆ្លើយនឹងសំណួរបាន
ប៉ុន្ត្រមិនត្រូវអនុញ្ញតឱ្រយពិភាក្រសាគា្ន្រយូរព្រកនោះទ្រ។ប្រសិនបើមានប្រធានបទ
សំខាន់គ្រូត្រូវឱ្រយរងចាំរហូតដល់សិស្រសគ្រប់គា្ន្រអាចបង្ហ្រញរូបថតឱ្រយចប់សព្វគ្រប់
សិនទើបពិភាក្រសាគា្ន្រ។

ជំហានទី៤ — គ្រូប្រមូលរូបថតទាំងអស់និងសង្ខ្របប្រធានបទដ្រលលើកឡើង។ផ្ដល់ឱកាស
ឱ្រយសិស្រសពិភាក្រសាអំពីប្រធានបទសំខាន់ៗបន្ថ្រម។

ជំហានទី៥ បញ្ចប់សកម្មភាពនិងប្រ្រប់សិស្រសអំពីការងរបនា្ទ្រប់។

ចំណាំ៖គំនិតសម្រ្រប់សកម្មភាពន្រះគឺយកលំនាំតាមសកម្មភាព “BilderimKopf” ដកស្រង់ច្រញពី
កម្មវិធីអាល្លឺម៉ង់មួយឈ្ម្រះថាVerunsichernde Orte. Weiterbildung Gedenkstaettenpaedagogik”. 
©Verunsichernde Orte
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រូបភាពក្នុងចិត្ត-ចំណាំ

ស-៣



កា
ល
ប្បវត្តិ/បនា

្ទ្ត់ព្
ល
វ្លា

-ស
កម្មភា

ព៤

ព្រឹត្តិការណ៍នានានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តមិនម្រនកើតឡើងដោយឯកឯងនោះទ្រវាត្រងពាក់ព័ន្ធជាមួយព្រឹត្តិ
ការណ៍ដ្រលបានកើតឡើងមុននិងក្រ្រយ។ដើម្របីស្វ្រងយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងអតីតកាល
គ្រត្រូវមើលទៅលើរបត់សំខាន់ចំនួនបី៖១).មុនព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើង២).អំឡុងព្រឹត្តិការណ៍និង
៣).ក្រ្រយព្រឹត្តិការណ៍បញ្ចប់។

បើចង់ស្វ្រងយល់ពីមូលហ្រតុនាំឲ្រយព្រឹត្តិការណ៍ហិង្រសាណាមួយកើតឡើងយើងចាំបាច់ត្រូវដឹងថាតើមាន
រឿងអ្វីកើតឡើងកន្លងមកដ្រលរុញសា្ថ្រនភាពឲ្រយកា្ល្រយជាប្របន្រះ។កតា្ត្រន្រះអាចឱ្រយយើងយល់ពីដើម
ចមកើតមានអំពើហិង្រសានិងការដ្រលជនល្មើសឬអ្នកពាក់ព័ន្ធប្រព្រឹត្តិប្របនោះនិងអាចយល់ថាហ្រតុអ្វី
បានអំពើហិង្រសាទាំងន្រះប្រព្រឹត្តិលើក្រុមគោលដៅណាមួយ។

ការយល់ដឹងពីរឿងរា៉្រវកើតឡើងអំឡុងព្រលន្រព្រឹត្តិការណ៍នោះក៏មានសារសំខាន់ដ្ររ។ព្រលខ្លះអំពើ
ហិង្រសាអាចរើករាលដាលកាន់ត្រធំហួសពីការនឹកសា្ម្រន។ត្រព្រលខ្លះទៀតវាផ្ល្រស់ប្តូរតាមការគ្រ្រងទុក
ឬមិនបានគ្រ្រងនោះឡើយ។ដូច្ន្រះយើងអាចចោទជាសំណួរក្នុងកាលៈទ្រសៈនោះថាតើនរណាឬជា
អ្វីមួយមានឥទ្ធិពលទៅលើទិសដៅទាំងន្រះ?

ចុងក្រ្រយគឺការពិនិត្រយមើលសា្ថ្រនភាពណាមួយក្រ្រយព្រឹត្តិការណ៍បញ្ចប់ទៅមានឥទ្ធិពលលើរបៀប
ដ្រលយើងចងចាំព្រឹត្តិការណ៍នោះ។ឧទាហរណ៍យើងអាចចោទសួរថាតើភស្តុតាងន្រព្រឹត្តិការណ៍ហិង្រសា
នោះត្រូវបានរក្រសាទុកទ្រ?បើទុកនៅកន្ល្រងណា?និងដោយរបៀបណា?តើយើងចងចាំព្រឹត្តិការណ៍
ន្រះដោយរបៀបណា?តើអ្នកណាបានផ្តួចផ្តើមគំនិតក្នុងការចងចាំ(សា្ថ្រប័នរដ្ឋ/សង្គមសុីវិល)?តើមាន
កិច្ចការស្វ្រងរកយុត្តិធម៌ឬការសម្រុះសម្រួលនយោបាយដ្ររឬទ្រ?

កាលប្បវត្តិ/បនា្ទ្ត់ព្លវ្លា

សកម្មភា
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វត
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— ឱ្រយសិស្រសបានដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្រ្តមិនដ្រលកើតឡើងដោយឯកឯងទ្រ៖ព្រឹត្តិការណ៍
ទាំងនោះបានរងឥទ្ធិពលពីអ្វីដ្រលបានកើតឡើងមុនឬជាលទ្ធផលន្រព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដ្រលកន្លង
ហួសទៅហើយ

— ឱ្រយសិស្រសរៀនសូត្រជាជំហានៗដោយផ្អ្រកលើចំណ្រះដឹងនិងការពិភាក្រសាជាមួយគា្ន្រព្រមទាំងការ
ក្រតម្រូវទៅវិញទៅមកហើយចុងក្រ្រយសិក្រសាស្វ្រងយល់បន្ថ្រមពីគ្រូបង្រៀន។

— ផ្ដល់ឱកាសឱ្រយសិស្រសបានឃើញរូបថតថ្មីៗបន្ថ្រមទៀតដ្រលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិសាស្រ្ត។

— ឱ្រយសិស្រសបានដឹងពីរបៀបដ្រលព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តមានជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិ
គ្រួសារផ្ទ្រល់ខ្លួនរបស់ពួកគ្រ។

រយៈព្ល — ៥០នាទី-១២០នាទី

ចំនួនសិស្ស — ពី៤នាក់ទៅ៤០នាក់

សមា្ភ្រៈ
ឧបទ្ទ្ស

— ក្រដាសវ្រងមួយ(៥-៧.ម)ដោយសរស្ររឆ្ន្រំឬកាលបរិច្ឆ្រទជាលំដាប់លំដោយន្រ
ព្រលវ្រលា។បើគា្ម្រនក្រដាសអាចសរស្ររឆ្ន្រំឬកាលបរិច្ឆ្រទដាក់លើអ្វីមួយៗដូចជា
ដុំឥដ្ឋឬដុំឈើរួចយកទៅរៀបជាលំដាប់លំដោយ។

— រូបថតទំហំA5ដ្រលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងព្រលវលាទាំងនោះនិងតារាងព័ត៌មាន
លម្អិតអំពីរូបថតនីមួយៗ

— ប៊ិចនិងក្រដាសស្ទីកឃើ

ចំណាំ៖ចំពោះប្រវត្តិសាស្រ្តន្រប្រទ្រសកម្ពុជាក្នុងចនោ្ល្រះឆ្ន្រំ(១៨៦៣-២០២០)
អ្នកអាចស្វ្រងរកឈុតរូបថតដ្រលមានការពណ៌នាប្រ្រប់អំពីរូបថតនោះនៅសារមន្ទីរ
ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្ល្រងបាន។ប៉ុន្ត្រអ្នកក៏អាចជ្រើសយកឈុត
រូបថតដោយខ្លួនឯងបានដ្ររ។ក្នុងករណីនោះសូមមើលចំណាំនៅចុងបញ្ចប់ន្រការ
ពណ៌នាអំពីសកម្មភាពន្រះ។

ទីតាំង — ត្រូវមានទីធា្ល្រធំល្មមសម្រ្រប់រៀបចំដាក់ផ្ទ្រំងក្រដាសឬសា្ល្រកសញ្ញ្របញ្ជ្រក់អំពី
កាលប្របវត្តិនៅលើឥដ្ឋនោះបាន(៥ទៅ៧ម៉្រត្រ)ហើយអ្នកចូលរួមអាចដើរជុំវិញ
ផ្ទ្រំងក្រដាសឬសា្ល្រកសញ្ញ្របញ្ជ្រក់ពីកាលប្របវត្តិនោះបាន។

ការរៀបចំ — ត្រូវរៀបចំទីតាំងនោះឱ្រយមានទីធា្ល្រស្រឡះហើយត្រូវលាតត្រដាងផ្ទ្រំងក្រដាសធំ
ដ្រលមានសរស្ររបញ្ជ្រក់ពីកាលប្របវត្តិនោះនៅលើឥដ្ឋឬក៏រៀបចំដាក់ផ្ល្រកសញ្ញ្រ
បញ្ជ្រក់ពីឆ្ន្រំ/កាលបរិច្ឆ្រទនៅលើឥដ្ឋដោយរៀបចំដាក់ទៅតាមលំដាប់លំដោយ
របស់កាលប្របវត្តិនិងទុកចនោ្ល្រះធំគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់ដាក់រូបថតចូលនៅក្នុងចនោ្ល្រះ
និងនៅជុំវិញចនោ្ល្រះនោះ។

ចំណាំ៖សម្រ្រប់សំណុំរូបថតរបស់សារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍
ទួលស្ល្រង(TSGM) សូមប្រើប្រ្រស់កាលបរិច្ឆ្រទដូចខាងក្រ្រម៖

១៨៦៣-១៩៥៣-១៩៧០-១៩៧៥-១៩៧៩-១៩៨៩-១៩៩១-១៩៩៣-២០២៣

គោលបំណង

ស-៤
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របៀបអនុវត្ត

ជំហានទី១ — ឱ្រយសិស្រសទាំងអស់ឈរនៅជុំវិញ"បនា្ទ្រត់ព្រលវ្រលា"និងណ្រនាំពីសកម្មភាព។គ្រូ
អាចចាប់ផ្តើមដោយការពន្រយល់សិស្រសពីព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដ្រលបានកើតឡើង
ក្នុងអតីតកាលឬព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ។ជាការពិតវាចាំបាច់ដ្រលត្រូវ
ដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងព្រលណាត្រក៏ត្រូវមើលពីអ្វីដ្រលបានកើតឡើងមុននិង
កើតឡើងក្រ្រយផងដ្ររ។ដ្របិតព្រឹត្តិការណ៍មិនដ្រលកើតឡើងដោយឯកឯងនោះវា
មានទំនាក់ទំនងគា្ន្រ។

— ពន្រយល់សិស្រសពីបនា្ទ្រត់ព្រលវ្រលាដោយបញ្ជ្រក់ថាសិស្រសត្រូវដាក់ព្រឹត្តិការណ៍នានា
ទៅលំដាប់លំដោយន្រឆ្ន្រំឬកាលបរិច្ឆ្រទ។កាលណាគ្រដាក់រួចសិស្រសនិងអាច
វិភាគបានថាហ្រតុអ្វីបានព្រឹត្តិការណ៍ទាំងន្រះពាក់ព័ន្ធគា្ន្រ។ប៉ុន្ត្រមុនព្រលយើងមើល
សុីជម្រ្រលើព្រឹត្តិការណ៍យើងឲ្រយសិស្រសគិតពីសម័យកាលន្រឪពុកមា្ដ្រយឬជីដូនជីតា
របស់ពួកគ្រឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលណាមួយន្រព្រលវ្រលាទាំងនោះ។

ជំហានទី២ — ប្រ្រប់សិស្រសឱ្រយសរសរឈ្ម្រះនិងឆ្ន្រំកំណើតឪពុកមា្ត្រយ/ជីដូនជីតានៅលើក្រដាស
ស្ទីកឃើហើយយកទៅបិទលើផ្ទ្រំងក្រដាសកាលប្របវត្តិ/បនា្ទ្រត់ព្រលវ្រលា។

ជំហានទី៣ — បនា្ទ្រប់ពីសិស្រសដាក់"ឆ្ន្រំកំណើតនិងឈ្ម្រះឪពុកមា្ដ្រយរបស់ពួកគ្រ"បិទតាមលំដាប់
លំដោយកាលប្របវត្តិរួចហើយនោះចូរពន្រយល់ប្រ្រប់ថាជំហានបនា្ទ្រប់គឺត្រូវរៀបចំព្រឹត្តិ
ការណ៍ប្រវត្តិសាស្រ្តចូលទៅតាមលំដាប់លំដោយន្រកាលប្របវត្តិដដ្រលនោះ។

— គ្រូអាចប្រងច្រកសិស្រសជាក្រុមតូចៗចនោ្ល្រះពី២-៦នាក់និងផ្តល់ឱ្រយក្រុមនីមួយៗនូវ
រូបថតមួយចំនួន។បនា្ទ្រប់មកឱ្រយសិស្រសមើលរូបថតដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយ
ព្រយាយមយល់ពីអ្វីដ្រលកំពុងកើតមានក្នុងរូបថតន្រះនិងកំណត់ថាបានកើតឡើង
នៅព្រលណា។រួចឱ្រយសិស្រសយករូបថតទាំងនោះទៅដាក់លើចនោ្ល្រះន្រ"បនា្ទ្រត់
ព្រលវ្រលា"ណាមួយដ្រលគិតថាត្រឹមត្រូវ។

ចំណាំ៖សូមប្រ្រកដថាក្រុមនីមួយៗបានរូបថតព្រឹត្តិការណ៍ផ្រស្រងៗពីគា្ន្រ។ដូច្ន្រះ
ក្រុមនីមួយៗអាចពិភាក្រសាលើទិដ្ឋភាពគ្រប់សម័យកាល។

ជំហានទី៤ — នៅព្រលសិស្រសដាក់រូបទាំងអស់ទៅតាមលំដាប់លំដោយកាលប្របវត្តិរួចហើយចូរ
ស្នើឱ្រយសិស្រសមា្ន្រក់ៗក្រឡ្រកមើលទៅគ្រប់កាលប្របវត្តិទាំងអស់។តើពួកគ្រយល់
ស្របនឹងរូបថតដ្រលបានដាក់តាមលំដាប់លំដោយកាលប្របវត្តិឬទ្រ?តើមាន
រូបថតណាខ្លះដ្រលពួកគ្រគិតថាគួររំកិលដាក់ទៅខាងមុខឬទៅខាងក្រ្រយន្រ
កាលប្របវត្តិ?

— គ្រូផ្តល់ព្រលពី១០នាទីទៅ២០នាទីសម្រ្រប់ឱ្រយសិស្រសពិភាក្រសានិងប្តូរទីតាំងដាក់
រូបថតប្រសិនបើពួកគ្រគិតថាចាំបាច់។

ជំហានទី៥ — បនា្ទ្រប់ពីសិស្រសយល់ស្របចំពោះការរៀបចំរូបថតទៅតាមលំដាប់លំដោយកាលប្របវត្តិ
រួចហើយ(ឬក៏បនា្ទ្រប់ពីរយៈព្រល២០នាទី,ជ្រើសយករូបមួយណាមុនក៏បាន)ត្រូវ
ត្រួតពិនិត្រយនិងរៀបចំរូបថតចូលទៅតាមលំដាប់លំដោយកាលប្របវត្តិនោះឡើងវិញ។
ត្រូវចង្អុលទៅរូបថតដ្រលបានរៀបចំបានត្រឹមត្រូវនិងផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថ្រមពាក់ព័ន្ធ
អំពីរូបថតនោះប្រសិនបើអ្នកគិតថាចាំបាច់។ផ្ល្រស់ប្តូរទីតាំងរូបភាពណាដ្រលរៀបចំ
ខុសកន្ល្រងនិងពន្រយល់ប្រ្រប់អំពីមូលហ្រតុដ្រលខុស។ចូរទុកព្រលខ្លះសម្រ្រប់ឱ្រយ
សិស្រសសួរសំណួរនៅជុំចុងក្រ្រយពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដ្រលបានកើតឡើងនៅ
ក្នុងរូបថតនិងផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថ្រមប្រសិនបើចាំបាច់។

សកម្មភា
ព

ស-៤
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ចំណាំសម្្ប់ការរៀបចំរូបថត

នៅក្នុងករណីដ្រលអ្នកចង់រៀបចំរូបថតពាក់ព័ន្ធអំពីព្រឹត្តិការណ៍ឬសម័យកាលណាមួយជាក់លាក់
ដោយខ្លួនឯងអ្នកត្រូវដឹងអំពីលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រ្រម៖

— ត្រូវប្រ្រកដថាអ្នកជ្រើសយករូបថតដ្រលចង់យកមកពិភាក្រសាហើយរូបថតនោះថតមុនព្រលអំឡុង
ព្រលនិងក្រ្រយព្រលដ្រលព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយបានកើតឡើង។ទន្ទឹមន្រះអ្នកត្រូវមានរូបថតពី៥
ទៅ១០សន្លឹកដ្រលបានថតនៅអំឡុងព្រលនីមួយៗ(មុនព្រលក្នុងអំឡុងព្រលនិងក្រ្រយព្រល
ដ្រលព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយបានកើតឡើង)។

— ប្រសិនបើអាចត្រូវមានរូបថតដ្រលតំណាងឱ្រយទស្រសនៈយល់ឃើញផ្រស្រងគា្ន្រដូចជាយ្រនឌ័រអាយុ
ក្រុមសាសនាឬក្រុមជនជាតិនៅក្នុងសង្គម។ល។

— ត្រូវជ្រើសយកត្ររូបថតណាដ្រលអ្នកបានដឹងអំពីខ្លឹមសារត្រប៉ុណោ្ណ្រះ(មនុស្រសព្រឹត្តិការណ៍។ល។)

— ត្រូវប្រ្រប់ដល់អ្នកចូលរួមថាតើរូបថតនោះជារូបថតឯកជនសាធារណៈឬការឃោសនាផ្រសព្វផ្រសាយ។

— ត្រូវប្រ្រកដថាអ្នកមានសិទ្ធិបោះពុម្ពរូបថតទាំងនោះ។

— ត្រូវកត់ល្រខសមា្គ្រល់នៅខាងក្រ្រយរូបថតនីមួយៗដាក់ល្រខសមា្គ្រល់ដោយឆ្ល្រស់គា្ន្រ៖មិនត្រូវ
ដាក់ល្រខឱ្រយរូបថតតាមលំដាប់លំដោយកាលប្របវត្តិឡើយព្រ្រះអាចឱ្រយសិស្រសយល់លំដាប់លំដោយ
កាលប្របវត្តិន្ររូបជាមុន

— ដើម្របីសម្របសម្រួលទៅដោយរលូនគ្រូត្រូវរៀបតារាងចំនួនពីរ។តារាងទីមួយត្រូវមានបញ្ជូលរូបថត
ទាំងអស់ដ្រលមានសរស្ររល្រខរៀងត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយកាលប្របវត្តិនៅពីខាងខ្នងរូបថត
និងមានព័ត៌មានបញ្ជ្រក់អំពីរូបថតនីមួយៗ។ចំណ្រកតារាងទីពីរវិញត្រូវមានបញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិត
ពីរូបថតប៉ុន្ត្រត្រូវរៀបចំទៅតាមលំដាប់ល្រខរៀងធម្មតាដើម្របីងយស្រួលស្វ្រងរកល្រខរៀងនៅក្នុង
ព្រលសម្របសម្រួល។តារាងទាំងពីរន្រះមិនត្រូវផ្ដល់ឱ្រយក្រុមសិស្រសឡើយហើយតារាងនោះសម្រ្រប់
ត្រគ្រូប្រើប៉ុណោ្ណ្រះ។

កាលប្បវត្តិ/បនា្ទ្ត់ព្លវ្លា-ចំណាំ

ស-៤

ជំហានទី៦ — ជំហានបនា្ទ្រប់គឺមើលរូបថតន្រព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ណាមួយ។ឲ្រយសិស្រសពន្រយល់ពី
គំនិតរបស់គ្រ៖តើព្រឹត្តិការណ៍ផ្រស្រងៗគា្ន្រនៅលើបនា្ទ្រត់ព្រលវ្រលាន្រះមានឥទ្ធិពល
ទៅវិញទៅមកយ៉្រងដូចម្ដ្រច?ទុកព្រលឱ្រយសិស្រសពិភាក្រសានិងផ្តល់ការពន្រយល់បន្ថ្រម
ឬក្រតម្រូវតាមការចាំបាច់។

ជំហានទី៧ — ទុកព្រលឱ្រយសិស្រសធ្វើការឆ្លុះបញ្ច្រំងអំពីប្រវត្តិគ្រួសាររបស់ពួកគ្រនៅក្នុងបរិបទ
ន្រព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្រ្តដ្រលបានកើតឡើងនៅក្នុងលំដាប់លំដោយន្រ
កាលប្របវត្តិ។

ជំហានទី៨ — បញ្ចប់សកម្មភាពដោយឆ្លុះបញ្ច្រំងខ្លីៗ។អ្វីទៅជាចំណ្រះដឹងថ្មីសម្រ្រប់ពួកគ្រឬគួរ
ឱ្រយភា្ញ្រក់ផ្អើលសម្រ្រប់ពួកគ្រឬខុសពីអ្វីដ្រលពួកគ្រធា្ល្រប់បានគិតពីមុនមក?។ល។



ភា
សា

ខ
្ម្រក

្ហ
ម-ស

កម្មភា
ព៥

ជាទូទៅភាសាឆ្លុះបញ្ច្រំងតាមរយៈពាក្រយព្រចន៍ដ្រលយើងប្រើប្រ្រស់ហើយមានឥទ្ធិពលខា្ល្រំងណាស់
ទៅលើការគិតនិងអារម្មណ៍របស់យើងគ្រប់ៗគា្ន្រ។របបឃោឃៅដូចជារបបខ្ម្ររក្រហមចង់បាននិងរក្រសា
អំណាចត្រួតត្រ្រប្រទ្រសនិងប្រជាជន។ដូច្ន្រះខ្ម្ររក្រហមប្រើកមា្ល្រំងប្រដាប់អាវុធការគំរាមកំហ្រងនិង
ការបង្ខិតបង្ខំប្រជាជនឱ្រយគោរពតាមគោលការរបស់ខ្លួនដើម្របីងយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទ្រសនា
ព្រលនោះ។ដោយឡ្រកវិធីមួយទៀតដ្រលខ្ម្ររក្រហមប្រើដើម្របីបញ្ជ្រ្របមនោគមន៍វិជា្ជ្រទៅលើប្រជាជន
ដើម្របីធ្វើឱ្រយប្រជាជនគិតតាមអ្វីដ្រលពួកគ្រចង់បានគឺតាមរយៈការប្រើប្រ្រស់ពាក្រយព្រចន៍។

ក្នុងរបបនយោបាយខ្លះពាក្រយព្រចន៍អាចជាឧបករណ៍មួយដ្រលជម្រុញឲ្រយមានការប្រងច្រករវាង"គា្ន្រយើង
និងគា្ន្រគ្រ"ដើម្របីឱ្រយប្រជាជនរើសអើងគា្ន្រឬប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងក្រុមមនុស្រសណាមួយដ្ររ។ពាក្រយព្រចន៍ខ្លះ
អាចកំណត់ប្រភ្រទមនុស្រសណាមួយឬក្រុមណាមួយថាជាមនុស្រសល្អហើយអាចរស់នៅក្នុងសង្គមបាន។
ផ្ទុយទៅវិញវាក៏កំណត់មនុស្រសណាមួយឬក្រុមណាមួយថាជាមនុស្រសមិនល្អហើយមិនគួរនៅក្នុងសង្គម
ជាមួយយើងបាន។ដូច្ន្រះព្រលខ្លះរបបនយោបាយមួយចំនួនបង្កើតពាក្រយព្រចន៍ស្ដីពីការប្រងច្រកសង្គម
ឬពាក្រយប្រមាថទៅលើអ្នកណាដ្រលពួកគ្រគិតថាជាខា្ម្រំង។

ការអនុវត្តប្របន្រះគឺជាបាតុភាពជាសាកល។ពួកណាហ្រសុីនៅអាល្លឺម៉ង់បានប្រើប្រ្រស់ពាក្រយព្រចន៍
អមនុស្រសធម៌ទៅលើជនជាតិជ្វីហ្វដើម្របីបង្កើតសា្ម្ររតីប្រងច្រកគា្ន្ររវាង"ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់សុទ្ធ"និង
"អ្នកផ្រស្រងទៀត"ដ្រលជាក្រុមមនុស្រសអាក្រក់ក្នុងសង្គមនិងដ្រលពួកគ្រចាំបាច់ត្រូវត្រកមា្ច្រត់ចោល។
ឧទាហរណ៍មួយទៀតអំពីរបៀបដ្រលគ្រប្រើប្រ្រស់ពាក្រយព្រចន៍ដ្រលមិនម្រនដើម្របីហ្រតុផលហិង្រសានោះ
ទ្រ។ច្របប់អាណានិគមប៊្រលហ្រសុិកបានប្រើពាក្រយហ៊ូទូ(Hutu)និងទួតសុី(Tutsi)ឡើងវិញ។កាលពី
ឆ្ន្រំ១៩៩៤រដា្ឋ្រភិបាលរ្វ៉ាន់ដាដ្រលគ្របដណ្តប់ភាគច្រើនដោយក្រុមហ៊ូទូបានអំពាវនាវឱ្រយមានការ
សមា្ល្រប់រង្គ្រលទៅលើក្រុមទួតសុីនៅក្នុងប្រទ្រសរ្វ៉ាន់ដាត្រមួយ។

ទិដ្ឋភាពមួយទៀតន្រឥទ្ធិពលរបស់ភាសាគឺការបង្កើតពាក្រយថ្មីឱ្រយប្រើប្រ្រស់ឬការហាមឃត់មិនឱ្រយប្រើ
ពាក្រយដ្រលមានស្រ្រប់ក្នុងគោលបំណងផ្ល្រស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាជនអំពីអ្វីដ្រលធម្មតាឬអ្វីដ្រលល្អ
និងមិនល្អនៅក្នុងជីវិតនិងនៅក្នុងសង្គមជាដើម។រឿងន្រះក៏បានកើតឡើងដ្ររនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា
យើង។ខ្ម្ររក្រហមបានបង្កើតពាក្រយថ្មីជាច្រើនឬបានផ្ល្រស់ប្ដូរអត្ថន័យន្រពាក្រយសាមញ្ញមួយចំនួនដើម្របី
លើកកម្ពស់គោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការកសាងរដ្ឋកសិកម្មនិងសង្គមនិយមដ្រលមានត្រវណ្ណៈកសិករ
កម្មករហើយអ្នកគ្រប់ៗគា្ន្រត្រូវសោ្ម្រះត្រង់ចំពោះអង្គការ។

ភាសាខ្ម្រក្ហម

សកម្មភា
ព៥

ស-៥



— ឱ្រយសិស្រសដឹងអំពីឥទ្ធិពលន្រភាសា

— ឱ្រយសិស្រសស្វ្រងយល់ពីការប្រើប្រ្រស់ពាក្រយព្រចន៍របស់ខ្ម្ររក្រហម

— ឱ្រយសិស្រសយល់អំពីមូលហ្រតុន្រការប្រើប្រ្រស់ពាក្រយរបស់ខ្ម្ររក្រហមឬការហាមឃត់ការប្រើពាក្រយព្រចន៍
ជាច្រើននៅសម័យខ្ម្ររក្រហម

— លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រ្រស់ពាក្រយព្រចន៍ឬភាសាណាដ្រលនាំឱ្រយប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់
អ្នករស់រានមានជីវិតពីក្នុងសម័យខ្ម្ររក្រហម។

រយៈព្ល — ពី៣០ទៅ៩០នាទី

ចំនួនសិស្ស — ពី២នាក់ទៅ៥០នាក់-ប្រងច្រកជាក្រុមដោយមួយក្រុមច្រើនបំផុត៦នាក់

សមា្ភ្រៈ
ឧបទ្ទ្ស

— ចូរសរស្ររឬបោះពុម្ពប័ណ្ណពាក្រយមួយឈុត។ចូរមើលចំណាំនៅខាងចុងន្រការ
ពណ៌នាអំពីសកម្មភាពនិង"ក្រដាសកិច្ចការ"ដើម្របីអានព័ត៌មានបន្ថ្រមអំពីប័ណ្ណ
ពាក្រយ។

— បោះពុម្ពប័ណ្ណពាក្រយឱ្រយបានច្រើននិងគ្រប់គ្រ្រន់ទៅតាមចំនួនក្រុមដ្រលបានប្រង
ច្រក។ក្រុមនីមួយៗគួរទទួលបានប័ណ្ណពាក្រយមួយឈុត។

ទីតាំង — គ្រូត្រូវធានាថាសិស្រសអាចធ្វើការជាគូឬជាក្រុមនិងត្រូវមានកន្ល្រងទូលាយដើម្របីដាក់
ពង្រ្រយប័ណ្ណពាក្រយតូចៗពី២០ទៅ៣០ប័ណ្ណនៅលើតុឬនៅលើឥដ្ឋ។

ការរៀបចំ — គ្រូអាចបោះពុម្ពប័ណ្ណពាក្រយដោយយកតាមអ្វីដ្រលផ្ដល់ឱ្រយនៅក្នុងសៀវភៅណ្រនាំ
ន្រះឬបង្កើតថ្មីដោយខ្លួនឯង។សូមមើលកំណត់ចំណាំខាងក្រ្រមសម្រ្រប់ការណ្រនាំ
អំពីរបៀបបង្កើតប័ណ្ណពាក្រយ។ការបង្កើតប័ណ្ណពាក្រយត្រូវសមាមាត្រនឹងទំហំថា្ន្រក់និង
ចំនួនក្រុមសិស្រស។

ចំណាំ៖សកម្មភាពន្រះផ្ដ្រតទៅលើពាក្រយព្រចន៍ប៉ុន្ត្របើមានពាក្រយសោ្ល្រកកាន់ត្រ
ប្រសើរ។

គោលបំណង

របៀបអនុវត្ត

ជំហានទី១
(ជម្រើស)

— ចូរចាប់ផ្ដើមវគ្គន្រះជាមួយនឹងពាក្រយងយៗ។ចូរឱ្រយសិស្រសបង្កើតជាក្រុមតូចៗ។ក្រុម
នីមួយៗត្រូវមានក្រដាសកាតុងនិងហ្វឺតមួយដើម។បនា្ទ្រប់មកផ្ដល់ប័ណ្ណពាក្រយមួយ
ដល់ក្រុមនីមួយៗហើយឱ្រយសិស្រសរកពាក្រយដ្រលមានន័យដូចនឹងពាក្រយក្នុងប័ណ្ណឱ្រយ
បានច្រើនតាមដ្រលពួកគ្រអាចគិតឃើញ(ទុកព្រលឱ្រយពួកគ្រ៥នាទី)។ពាក្រយន័យ
ដូចអ្វីក៏បានឱ្រយត្រត្រូវនឹងពាក្រយដ្រលបានផ្ដល់ឱ្រយ(ចូរប្រ្រប់សិស្រសថាក្នុងលំហាត់ន្រះ
ពួកគ្រក៏អាចសរស្ររពាក្រយមិនល្អបានដ្ររ)។ចូរឱ្រយពួកគ្ររៀបពាក្រយដាក់ជាក្រុមៗ៖
ពាក្រយណាខ្លះដ្រលវិជ្ជមាននិងពាក្រយណាខ្លះដ្រលអវិជ្ជមាន?
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ជំហានទី២ — ចូរពន្រយល់ណ្រនាំប្រធានបទទៅកាន់សិស្រស។គ្រូនឹងឆ្លើយសំណួរស្ដីពីតើភាសាមាន
ឥទ្ធិពលប្របណាក្នុងសង្គមខ្ម្ររក្រហម?ដើម្របីឆ្លើយសំណួរន្រះគ្រូនឹងធ្វើលំហាត់
ផ្គូរផ្គងពាក្រយ។លំហាត់ន្រះជាការប្រកួតប្រជ្រងគា្ន្រដ្រលក្រុមណាលឿនជាងគ្របំផុត
នោះគឺជាអ្នកឈ្នះ។

— ប្រងច្រកសិស្រសជាក្រុមដោយមួយក្រុមៗមានសមាជិកច្រើនបំផុត៦នាក់និងឱ្រយ
សំណុំប័ណ្ណពាក្រយមួយឈុតទៅក្រុមនីមួយៗ។ប័ណ្ណពាក្រយក្នុងឈុតនីមួយៗត្រូវលាយ
បញ្ចូលគា្ន្រនូវពាក្រយផ្រស្រងៗគា្ន្រហើយពាក្រយទាំងនោះមិនស្ថិតនៅជាគូៗគា្ន្រទ្រ។ប័ណ្ណ
ខ្លះមានពាក្រយឬប្រយោគដ្រលត្រូវបានប្រើប្រ្រស់ក្នុងអំឡុងរបបខ្ម្ររក្រហម។ប័ណ្ណខ្លះ
បង្ហ្រញពីការពន្រយល់ឬអត្ថន័យលាក់បាំង(ចម្លើយ)ន្រពាក្រយឬប្រយោគទាំងន្រះ។ចូរ
ប្រ្រប់សិស្រសឱ្រយស្វ្រងរកគូពាក្រយដ្រលត្រឹមត្រូវ។ក្រុមណាដ្រលអាចផ្គូរផ្គងពាក្រយទាំង
អស់បានត្រឹមត្រូវនិងលឿនជាងគ្របំផុតគឺជាអ្នកឈ្នះ។

ជំហានទី៣ បនា្ទ្រប់ពីក្រុមធ្វើកិច្ចការចប់រួចរាល់ហើយឬដល់ម៉្រងកំណត់ចូរពិនិត្រយលទ្ធផលរួម
គា្ន្រ។ចូរឱ្រយក្រុមមួយអានពាក្រយគូមួយគូដ្រលពួកគ្របានផ្គូរផ្គងនិងពន្រយល់ពីអត្ថន័យ
ន្រពាក្រយនោះ។សួរក្រុមផ្រស្រងទៀតថាតើពួកគ្រយល់ស្របឬទ្រ?ចូរធ្វើប្របន្រះជា
មួយក្រុមទាំងអស់រហូតដល់គ្រប់ពាក្រយគូរទាំងអស់ដ្រលបានប្រងច្រកឱ្រយសិស្រសធ្វើ។

ជំហានទី៤ — ចូរបញ្ចប់សកម្មភាពដោយការពិភាក្រសាអំពីមូលហ្រតុអ្វីដ្រលនាំឲ្រយរបបខ្ម្ររក្រហម
ប្រើប្រ្រស់ពាក្រយនិងប្រយោគទាំងនោះ?តើខ្ម្ររក្រហមគិតប្របណាបានធ្វើដូច្ន្រះ?
ចូរសួរសិស្រសនិងជម្រុញឲ្រយពួកគ្រពិចារណាពីហ្រតុផ្រស្រងៗគា្ន្រ។

— ប្រសិនបើសិស្រសគិតអ្វីមិនច្រញចូរឱ្រយអ្នកណាមា្ន្រក់បំផុសសំណួរទូទៅដើម្របីធ្វើឱ្រយ
កិច្ចពិភាក្រសាបន្តទៅមុខបាន។ខាងក្រ្រមន្រះជាឧទាហរណ៍បង្ហ្រញពី៖

— មូលហ្រតុន្រការប្រើប្រ្រស់ភាសាទាំងនោះ៖
y ដើម្របីប្រងច្រកក្រុមមនុស្រសក្នុងសង្គម(រវាងក្រុមខា្ម្រំងនិងអ្នកបដិវត្តន៍)
y ការកាប់សមា្ល្រប់ខ្ម្ររគា្ន្រឯង
y បង្អ្រប់បនោ្ថ្រកក្រុមឬមនុស្រសដ្រលពួកគ្រចាត់ទុកថាជាសត្រូវ
y រក្រសាការសមា្ង្រត់
y បង្កើតការភ័យខា្ល្រចឬគៀបសង្កត់អ្នកប្រឆំងឱ្រយបង្ហ្រញខ្លួន
y ការចោទប្រកាន់កមា្ម្រភិបាលខ្ម្ររក្រហមជាពួកក្របត់(KGB CIA…)
y បង្រៀនមនុស្រសឱ្រយយល់ពីអ្វីត្រូវនិងអ្វីខុស(ស្របតាមមនោគមន៍វិជា្ជ្ររបស់
ខ្ម្ររក្រហម)

y បង្ហ្រញពីភាពអសា្ច្ររ្រយរបស់អ្នកដឹកនាំ(ឬក្រុមជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងសង្គម)
y ធ្វើឱ្រយមនុស្រសជឿជាក់លើមនោគមន៍វិជា្ជ្ររបស់ខ្ម្ររក្រហម។

ជំហានទី៥ — ចូរឱ្រយសិស្រសកត់ត្រ្រអ្វីដ្រលពួកគ្របានរៀននៅថ្ង្រន្រះទៅក្នុងសៀវភៅនិងឱ្រយសិស្រស
ច្រករំល្រកចំណាប់អារម្មណ៍ពីលំហាត់ន្រះកាន់មិត្តរួមថា្ន្រក់ទាំងអស់។

ចំណាំ៖ប្រសិនបើក្រុមធំព្រកឬព្រលវ្រលាខ្លីព្រកមិនអាចច្រករំល្រកនៅក្នុងថា្ន្រក់
បានចូរឱ្រយពួកគ្រច្រករំល្រកនៅក្នុងក្រុមតូចៗដ្រលមានស្រ្រប់របស់ពួកគ្រ។

ភា
សា

ខ
្ម្រក

្ហ
ម-ស

កម្មភា
ព៥

ស-៥



កម្ទ្រច សមា្ល្រប់

យកទៅរៀនសូត្រ អប់រំ/សមា្ល្រប់

រៀបគ្រួសារ រៀបការ/រៀបគូរស្រករ

សមមិត្ត សព្វនាមហៅឈ្ម្រះបុគ្គល

អង្គការ ម្រដឹកនាំខ្ម្ររក្រហម

ច្រ្រចច្រូច រារ្រក/មិនដាច់ខាត/ស្ទើរសា្ទ្រក់/
ខ្ជិលច្រអូស

មន្ទីរសន្តិសុខ/មន្ទីរសន្តិបាល មន្ទីរឃុំឃំង/គុក

សហករណ៍ ក្រុមមនុស្រសធ្វើការរួមហូបរួម

ភា
សា

ខ
្ម្រក

្ហ
ម-
ស

កម
្មភា
ព
៥

គម្ូប័ណ្ណពាក្យ៖ពាក្យបង្កើតថ្មីដោយខ្ម្រក្ហម
— សកម្មភាពន្រះគឺជាល្រប្រងមួយដ្រលប្រើប្រ្រស់ប័ណ្ណពាក្រយ។ប័ណ្ណពាក្រយត្រូវប្រងច្រកជាពាក្រយពីរ
ក្រុម៖
១.ពាក្រយឬប្រយោគដ្រលប្រើក្នុងសម័យខ្ម្ររក្រហម
២.អត្ថន័យសាមញ្ញន្រពាក្រយឬប្រយោគទាំងនោះ(នៅមុនឬនៅក្រ្រយសម័យខ្ម្ររក្រហម)

— ប័ណ្ណនឹងត្រូវដាក់ច្របល់គា្ន្រហើយសិស្រសនឹងត្រូវប្រ្រប់ឱ្រយស្វ្រងរកគូពាក្រយ។

— ប័ណ្ណនឹងត្រូវច្របល់បញ្ចូលគា្ន្រប៉ុន្ត្រសិស្រសអាចមើលប័ណ្ណនោះដឹងថាតើពាក្រយនោះនៅក្នុងក្រុម
ពាក្រយមួយណាពាក្រយខ្ម្ររក្រហមប្រើឬពាក្រយសម័យបច្ចុប្របន្នន្រះ។ឧទាហរណ៍តាមរយៈពណ៌
របស់ប័ណ្ណឬការរចនាបថពុម្ពអក្រសររបស់ពាក្រយទាំងនោះ។ល។

— ក្រដាសកិច្ចការមានផ្ដល់គំរូពាក្រយនិងប្រយោគខ្លះប៉ុន្ត្រអ្នកអាចបន្ថ្រមប័ណ្ណពាក្រយច្រើនតាមដ្រល
អ្នកចង់ប្រសិនបើអ្នកដឹងថាមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនទៀតអំពីពាក្រយដ្រលខ្ម្ររក្រហមបានប្រើ
កាលពីសម័យនោះ។

ភាសាខ្ម្រក្ហម អត្ថន័យ

ភាសាខ្ម្រក្ហម-ព័ត៌មានសាវតារ

ស-៥



ទឡ
្ហីករណ៍

ដ៏ល
្អបំផុត-ស

កម្មភា
ព៦

ដើម្របីស្វ្រងយល់ពីហ្រតុការណ៍ឬព្រឹត្តិការណ៍ដ្រលបានកើតឡើងក្នុងអតីតកាលណាមួយចាំបាច់ធ្វើការ
បកស្រ្រយពីអតីតកាលនោះ។ការបង្រៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រចាំបាច់ត្រូវត្ររួមបញ្ចូលនៅខ្លឹមសារជាច្រើន
លើសពីអង្គហ្រតុនិងកាលបរិច្ឆ្រទទៅទៀត។សំណួរចម្របងគឺថាតើយើងត្រូវបកស្រ្រយអង្គហ្រតុនិង
កាលបរិច្ឆ្រទយ៉្រងដូចម្ដ្រច?តើយើងបានយល់ពីអត្ថន័យរបស់ខ្លឹមសារន្រព័ត៌មាននានាដ្រលយើង
ទទួលបានយ៉្រងដូចម្ដ្រច?ចំពោះសិស្រសនៅកម្រិតមធ្រយមសិក្រសាអាចនឹងត្រូវការការបណ្តុះបណា្ដ្រល
ដ្របិតថាសិស្រសពុំត្រូវបានសួរយោបល់ផ្ទ្រល់ខ្លួនឬបង្កើតយោបល់ផ្ទ្រល់ខ្លួនពីអតីតកាលនោះទ្រ។

សកម្មភាពន្រះណ្រនាំពីវិធីសាស្ត្រសាមញ្ញមួយន្រការពិភាក្រសានៅក្នុងក្រុម។សិស្រសគ្រប់ៗគា្ន្រត្រូវបង្ហ្រញ
នូវគំនិតរបស់ខ្លួននិងធ្វើការវ្រកញ្រកហ្រតុផលដើម្របីស្វ្រងយល់ពីគំនិតរបស់គា្ន្រទៅវិញទៅមក។ការ
ធ្វើប្របន្រះដើម្របីស្វ្រងរកគំនិតរួមមួយឬបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកផ្រស្រងទៀតឱ្រយទទួលយកនូវមតិរបស់ពួកគ្រ។
គ្រូមានតួនាទីសម្របសម្រួលកិច្ចពិភាក្រសាន្រះនិងបន្ថ្រមការវ្រកញ្រករកហ្រតុផលដើម្របីការពារគំនិត
នានាដ្រលអាចនឹងគា្ម្រនអ្នកណាមា្ន្រក់នៅក្នុងក្រុមបានធ្វើបទបង្ហ្រញ(ឬលើកឡើង)។

ទឡ្ហីករណ៍ដ៏ល្អបំផុត

សកម្មភា
ព៦

ស-៦



ទឡ
្ហីករ
ណ

៍ដ៏ល
្អបំផ

ុត-
ស

កម
្មភា
ព
៦

— រៀនធ្វើការវ្រកញ្រកហ្រតុផលដើម្របីការពារគោលជំហរនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្លួន

— រៀនដើម្របីឱ្រយសិស្រសមានហ្រតុផលសម្រ្រប់អំណៈអំណានឬការពារគោលជំហរឬមតិបដិស្រធ

— អនុវត្តវប្របធម៌ពិភាក្រសាគា្ន្រដោយត្រឹមត្រូវនិងមិនរំលោភបំពានទៅលើគំនិតឬមតិរបស់គា្ន្រ
ទៅវិញទៅមក

រយៈព្ល — ពី៣០ទៅ៩០នាទី

ចំនួនសិស្ស — ពី៦ដល់៣០នាក់

សមា្ភ្រៈ
ឧបទ្ទ្ស

— កា្ដ្ររខៀន៣ឬ៤ប្រសិនបើអាចរកបាន។ប្រសិនបើគា្ម្រនទ្រអាចបិទមតិឬគំនិត
របស់ក្រុមនៅលើកៅអីឬដាក់នៅលើឥដ្ឋក៏បាន។

ទីតាំង — ត្រូវការទីធា្ល្រធំទូលាយដ្រលក្រុមទាំងមូលអាចធ្វើចលនាទៅមកបានដោយ
ងយស្រួល។ប្រសិនបើចាំបាច់សកម្មភាពន្រះអាចធ្វើនៅខាងក្រ្របានប្រសិនបើ
ការបង្កជាសំឡ្រងឮមិនមានបញ្ហ្រទ្រនោះ។

ការរៀបចំ — ស្រចក្ដីណ្រនាំត្រូវសរស្ររជាលាយលក្ខណ៍អក្រសរនៅលើផ្ទ្រំងក្រដាសធំ(តូចបំផុត
ទំហំខា្ន្រតA1)។ឃ្ល្រប្រយោគចាំបាច់ត្រូវត្រសរស្ររជាអក្រសរធំៗ។ការសរស្ររ
ដោយដ្រក៏មិនជាបញ្ហ្រដ្ររឱ្រយត្រគ្រអាចអានបាន។ចូរកុំជ្រើសរើសស្រចក្ដីណ្រនាំ
ឱ្រយលើសពី៣ឬ៤ប្រយោគនិងចូរបន្ថ្រមក្រដាសទទ្រសម្រ្រប់ស្រចក្ដីណ្រនាំ
ដ្រលក្រុមអាចនឹងលើកឡើងបន្ថ្រមទៀត។

ចំណាំទី១៖គ្រូជ្រើសរើសប្រយោគដ្រលតំណាងឱ្រយមតិចម្រុះហើយមានលក្ខណះ
ទូលំទូលាយន្រប្រធានបទជាក់លាក់ណាមួយនិងជ្រើសរើសប្រយោគដ្រលសម
ហ្រតុផល។ប្រយោគមួយចំនួនគួរត្រជំរុញឱ្រយមានកិច្ចពិភាក្រសាយ៉្រងសកម្មនិង
រស់រវើកនិងមានប្រយោជន៍។ប្រសិនបើសិស្រសត្រូវសម្រ្រចចិត្តជ្រើសរើសរវាងគំនិត
មួយចំនួនដ្រលអាចឬមិនអាច"លាក់បាំង"បាននោះគោលជំហរទាំងអស់សុទ្ធត្រ
ជាអង្គហ្រតុរៀងៗខ្លួន។ចូរមើលស្រចក្តីណ្រនាំនៅខាងចុងន្រស្រចក្ដីពណ៌នា
សកម្មភាពន្រះ។

ចំណាំទី២៖ចូររៀបចំទីធា្ល្រសម្រ្រប់ការពិភាក្រសាជាមុន។ប្រយោគមួយចំនួនគួរត្រ
រៀបចំទុកដាក់ឱ្រយរួចជាស្រ្រចនៅខាងជ្រុងន្របន្ទប់/ទីកន្ល្រងដ្រលទូលាយប៉ុន្ត្រកុំ
ទាន់អាលឱ្រយគ្រមើលឃើញ។អ្នកអាចត្រឡប់ផ្ទ្រំងក្រដាសចុះឡើងនៅព្រលណ្រនាំ
ពីប្រធានបទជាក់លាក់ណាមួយ។

គោលបំណង

ស-៦



ទឡ
្ហីករណ៍

ដ៏ល
្អបំផុត-ស

កម្មភា
ព៦

របៀបអនុវត្ត

ជំហានទី១ — ណ្រនាំប្រធានបទទូទៅដល់សិស្រស។

ជំហានទី២ — ជុំទី១៖ផ្ល្រស់ទីទៅវ្រទិកាពិភាក្រសានិងប្រ្រប់ដល់ក្រុមពីនីតិវិធីន្រកិច្ចពិភាក្រសា

១.បង្ហ្រញប្រយោគនិងអានឮៗឱ្រយក្រុមទាំងមូលសា្ដ្រប់

២.ឱ្រយអ្នកគ្រប់គា្ន្រចំណាយព្រលបន្តិចដើម្របីអានប្រយោគនិងសម្រ្រចជ្រើស
រើសមតិណាមួយដ្រលស្រដៀងគា្ន្រជាមួយនឹងមតិរបស់ខ្លួន។លើកទឹកចិត្ត
សិស្រសគ្រប់គា្ន្រឱ្រយជ្រើសរើសទីតាំងឈរមួយកន្ល្រង។ទីធា្ល្រនៅចំកណា្ដ្រល
ប្រើសម្រ្រប់ជំហរមិនច្របស់លាស់ឬជំហរមិនស្រប-មិនជំទាស់។

ជំហានទី៣ ចូរឱ្រយសិស្រសជ្រើសរើសប្រយោគដ្រលពួកគ្រយល់ស្រប។ប្រសិនបើសិស្រស
សម្រ្រចជ្រើសរើសយកគំនិតលើសពីមួយ។ចូរបើកកិច្ចពិភាក្រសាដោយសួរ
សំណួរមូលហ្រតុអ្វីបានជាអ្នកឈរនៅទីន្រះ?បនា្ទ្រប់មកទុកឱ្រយកិច្ចពិភាក្រសា
បន្តដំណើរការ។ចូរធ្វើយ៉្រងណាឱ្រយប្រ្រកដថាគំនិតទាំងអស់ត្រូវបានលើក
ឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្រសាហើយគ្រប់ៗគា្ន្របានសា្ដ្រប់ហ្រតុផលច្រើនបំផុតតាម
ដ្រលអាចធ្វើទៅបាន។អ្នកនឹងបានដឹងភា្ល្រមនៅព្រលណាដ្រលគ្រល្រងមាន
ចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការពិភាក្រសាលើប្រធានបទជាក់លាក់អ្វីមួយ។ជាទូទៅ៖
សកម្មភាពន្រះពុំមានបំណងបញ្ចុះបញ្ចូលឱ្រយគ្រប់គា្ន្រងកទៅរកគំនិតមួយទាំង
អស់គា្ន្រនោះទ្រប៉ុន្ត្រគ្រ្រន់ត្រចង់ឱ្រយកិច្ចពិភាក្រសាមានភាពរស់រវើកនិងលើកទឹក
ចិត្តដល់ការពិចារណាឆ្លុះបញ្ច្រំងអំពីប្រធានបទប៉ុណោ្ណ្រះ។

ចំណាំ៖ក្នុងករណីដ្រលពំុមានគំនិតសំខាន់ណាមួយត្រូវបានជ្រើសរើស
ទាល់ត្រសោះគ្រូអាចដកខ្លួនច្រញពីតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងប្រ្រប់
ថាបន្តិចទៀតន្រះអ្នកសម្របសម្រួលនឹងឡើងវ្រកញ្រកហ្រតុផលការពារ
គំនិតដ្រលគា្ម្រនអ្នកណាជ្រើសរើសដើម្របីបំផុសកិច្ចពិភាក្រសាជាមួយនឹងការផ្ដល់
ហ្រតុផលនិងទស្រសនៈបន្ថ្រមទៀត។

ជំហានទី៤ — ជុំទី២៖ណ្រនាំប្រធានបទបនា្ទ្រប់និងប្រយោគដ្រលអមប្រធានបទនោះ។

ជំហានទី៥ — ជុំទី៣៖ណ្រនាំប្រធានបទបនា្ទ្រប់និងប្រយោគដ្រលអមប្រធានបទនោះ។

ចំណាំ៖នៅក្នុងក្រុមភាគច្រើនបំផុតកម្រិតថាមពលអាចមានគ្រប់គ្រ្រន់
សម្រ្រប់បីជុំប៉ុន្ត្រមិនលើសពីន្រះទៀតឡើយ។

ជំហានទី៦ — បញ្ចប់សកម្មភាពដោយធ្វើការឆ្លុះបញ្ច្រំងសង្ខ្របខ្លី។តើមានអ្វីខ្លះដ្រលថ្មីឬគួរ
ឱ្រយភា្ញ្រក់ផ្អើលចំពោះពួកគ្រ?

ចំណាំ៖គំនិតសម្រ្រប់សកម្មភាពន្រះគឺយកលំនាំតាមសកម្មភាព“Vollkommen sind wir nicht!”
ដកស្រង់ច្រញពីកម្មវិធីអាល្លឺម៉ង់មួយឈ្ម្រះថា“Verunsichernde Orte. Weiterbildung 
Gedenkstaettenpaedagogik”. © Verunsichernde Orte

សកម្មភា
ព

ស-៦



ទឡ
្ហីករ
ណ

៍ដ៏ល
្អបំផ

ុត-
ស

កម
្មភា
ព
៦

គ្រូត្រូវជ្រើសរើសប្រធានបទនិងឃ្ល្រប្រយោគចាំបាច់ដ្រលត្រូវគា្ន្រនឹងប្រធានបទកំពុងបង្រៀនកម្រិត
ចំណ្រះដឹងនិងការពិភាក្រសានៅក្នុងក្រុម។

ឧទាហរណ៍ន្រប្រយោគនានា៖

ប្រធានបទ(កម្ពុជា)៖ខ្ម្ររក្រហម-កម្រិតធម្មតា

ក)ខ្ម្ររក្រហមគឺជាមនុស្រសអាក្រក់តាំងពីដើមដំបូងមក។

ខ)ខ្ម្ររក្រហមគឺជាមនុស្រសដ្រលមានច្រតនាល្អប៉ុន្ត្រការអនុវត្តបានប្រ្រកា្ល្រយទៅជាអ្វីមួយដ្ររ
អាក្រក់បំផុត។

គ)ខ្ម្ររក្រហមមិនម្រនល្អហើយក៏មិនម្រនអាក្រក់ដ្ររ។ពួកគ្រគឺដូចអ្នកនិងខ្ញុំហើយអ្នកគ្រប់គា្ន្រ
សុទ្ធត្រមានហ្រតុផលចូលរួម។

ឃ)អ្នកដ្រលចូលរួមជាមួយខ្ម្ររក្រហមគឺដោយសារត្រការជឿជាក់លើមនោគមវិជា្ជ្រ

ប្រធានបទ(កម្ពុជា)៖សារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្ល្រង-កម្រិតធម្មតា

ក)សារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្ល្រងដ្រលជាកន្ល្រងរំឭកការចងចាំរបស់រដ្ឋ
ត្រមួយគត់។គួរត្រដាក់តាំងពិព័រណ៌និងបង្ហ្រញភ័ស្តុតាងអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់ដ្រលប្រព្រឹត្ត
ឡើងនៅក្នុងអំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបត្រយ្រយ។

ខ)សារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្ល្រងគួរផ្ដ្រតលើប្រវត្តិសាស្ត្រមន្ទីរស-២១។
ឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ខ្ម្ររក្រហមគួរត្របង្ហ្រញដោយសា្ថ្រប័នផ្រស្រងទៀតនិងនៅទីតាំងផ្រស្រងទៀត។

គ)រដ្ឋគួរត្រកសាងសារមន្ទីររួមធំមួយពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបត្រយ្រយ។គ្រមិនចាំបាច់រក្រសាទុកនៅ
សារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្ល្រងឡើយ។

(កម្ពុជា)ប្រធានបទ៖អំពើប្រល័យពូជសាសន៍-កម្រិតខ្ពស់

ក)មហាឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ខ្ម្ររក្រហមមានភាពឃោរឃៅព្រ្រផ្រស្រនិងមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធប៉ុន្ត្រវា
មិនត្រឹមត្រូវទ្រដ្រលហៅមហាឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងន្រះថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍។

ខ)មហាឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ខ្ម្ររក្រហមនិយយដោយខ្លីចាំបាច់ត្រូវត្រហៅវាថាជាអំពើប្រល័យ
ពូជសាសន៍។

គ)ខ្ម្ររក្រហមបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ចំពោះមួយផ្ន្រកន្រសង្គម។

ទឡ្ហីករណ៍ដ៏ល្អបំផុត-ព័ត៌មានសាវតារ

ស-៦
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នៅព្រលយើងគិតអំពីបុគ្គលឬក្រុមមនុស្រសនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រភាគច្រើនយើងឮពីបុគ្គលជនដ្រដល់
សាក្រសីជនរងគ្រ្រះនិងប្រជាជនធម្មតា។ហើយជារឿយៗយើងច្រើនត្រគិតដោយប្រើបុរ្រនិច្ឆ័យ
(ការសន្និដា្ឋនជាមុន)។គំនិតរបស់យើងគ្រប់ៗគា្ន្របានរំល្រចរូបភាពតួអង្គឬក្រុមមនុស្រសណាមួយឬ
ឥរិយបថរបស់ពួកគ្រតាមរយៈការស្រមើលស្រម្ររួចជាស្រ្រចទោះជាមិនទាន់ឃើញបុគ្គលឬក្រុម
មនុស្រសទាំងនោះក្ដី។នៅក្នុងសកម្មភាពន្រះគ្រូត្រូវណ្រនាំសិស្រសឱ្រយគូររូបភាពន្រក្រុមមនុស្រសណាមួយ
ឬបុគ្គលជាក់លាក់ណាមា្ន្រក់ដ្រលមានទំនាក់ទំនងនឹងអំពើហិង្រសាក្នុងអតីតកាល។បនា្ទ្រប់មកយើងនឹង
ពិភាក្រសាពីរូបភាពផ្រស្រងៗបន្ថ្រមទៀតដោយផ្អ្រកលើទស្រសនទានខុសៗគា្ន្រដើម្របីឱ្រយសិស្រសយល់ថាតួអង្គ
នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនម្រនជាការសន្មតក្នុងទិដ្ឋភាពត្រមួយជ្រុងនោះទ្រ។ប៉ុន្ត្រពួកគ្រមា្ន្រក់ៗមាន
សាវតាគំនិតនិងឥរិយបថក្នុងលក្ខណៈស្មុគសា្ម្រញជាច្រើន។សកម្មភាពន្រះនឹងជួយឱ្រយគ្រូដឹងពីបុរ្រ
និច្ឆ័យផ្រស្រងៗគា្ន្ររបស់សិស្រសស្តីតួអង្គក្នុងអតីកាល។

បុរ្និច្ឆ័យ/ការសន្និដ្ឋ្នជាមុន
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— អាចយល់ដឹងសុីជម្រ្រលើការយល់ឃើញរបស់សិស្រសចំពោះបុគ្គលឬក្រុមណាមួយ

— ឱ្រយសិស្រសធ្វើការប្រៀបធៀបនិងពិភាក្រសាគា្ន្រចំពោះរូបភាពទាំងនោះ

— ឱ្រយសិស្រសយល់ថារូបភាពពីបុគ្គលឬក្រុមណាមួយដ្រលពួកគ្រគូរអាចនឹងមិនដូចគា្ន្រទៅនឹងរូបភាព
របស់អ្នកផ្រស្រងទៀតឡើយ

— ឱ្រយសិស្រសយល់ថាបុគ្គលឬក្រុមណាមួយមានភាពស្មុគសា្ម្រញជាងការយល់ឃើញទូទៅ។

រយៈព្ល — ៣០ទៅ៩០នាទី

ចំនួនសិស្ស — ២នាក់ទៅ៤០នាក់-ប្រសិនបើចាំបាច់ចូរបង្កើតក្រុមដ្រលមានសមាជិកច្រើន២
ទៅ៥នាក់

សមា្ភ្រៈ
ឧបទ្ទ្ស

— ផ្ទ្រំងក្រដាសធំ(យ៉្រងហោចណាស់ខា្ន្រតA3)

— ប៊ិច/ខ្ម្រដ្រ/ជ័រលុប/ហ្វឺតពណ៌ជាដើម។

ទីតាំង — មានទីធា្ល្រទូលាយគ្រប់គ្រ្រន់នៅលើឥដ្ឋឬតុសម្រ្រប់ឱ្រយសិស្រសជាច្រើនក្រុមអាចគូររូប
នៅលើផ្ទ្រំងក្រដាសធំបាន។

ការរៀបចំ — គ្រូត្រូវរៀបចំបញ្ជីឈ្ម្រះក្រុមនីមួយៗឬសិស្រសផ្រស្រងៗគា្ន្រដ្រលធា្ល្រប់ពាក់ព័ន្ធឬដ្រល
រងផលប៉ះពាល់ដោយសារត្រព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះ។ចូរសម្រ្រចចិត្តថាតើអ្នក
ចង់ឱ្រយសិស្រសគូររូបភាពពីបុគ្គលឬក្រុមណាមួយ។

ចំណាំ៖ចូរប្រ្រកដថាអ្នកមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រ្រន់ស្តីពីបុគ្គលឬក្រុមណាមួយដ្រល
អ្នកជ្រើសរើសជាប្រធានបទ។ព័ត៌មានទាំងន្រះមិនម្រនត្រឹមត្រឱ្រយយើងបានដឹងពី
តួនាទីរបស់ពួកគ្រនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហិង្រសាប៉ុណោ្ណ្រះនោះទ្រ។ប៉ុន្ត្ររូបភាពទាំង
ន្រះផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថ្រមទៀតអំពីជីវិតផ្ទ្រល់ខ្លួនរួមមានរឿងរា៉្រវក្នុងក្រុមគ្រួសារនិង
ការអប់រំនិងជីវិតរស់នៅមុនព្រលព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះបានកើតឡើងផងដ្ររ។

គោលបំណង

របៀបអនុវត្ត

ជំហានទី១ — គ្រូណ្រនាំពីសកម្មភាពន្រះទៅសិស្រស។ចូរពន្រយល់សិស្រសថាអ្នកនឹងស្វ្រងយល់
បុគ្គលឬក្រុមណាមួយដ្រលពាក់ព័ន្ធឬរងផលប៉ះពាល់ពីអំពើហិង្រសាពីអតីតកាល។

— ចូរបង្កើតក្រុមតូចៗដ្រលមានគា្ន្រចាប់ពី២ទៅ៥នាក់ក្នុងមួយក្រុម។ប្រ្រប់ពួកគ្រ
ពីបុគ្គលឬក្រុមណាមួយដ្រលពួកគ្រត្រូវគូរ។ក្រុមសិស្រសទាំងអស់ត្រូវគូររូបភាព
ពីបុគ្គលឬក្រុមណាមួយដូចគា្ន្រ។បនា្ទ្រប់មកប្រ្រប់ក្រុមនីមួយៗឱ្រយពិភាក្រសាពី
ឥរិយបថឬលក្ខណសម្របត្តិរបស់បុគ្គលឬក្រុមណាមួយទាំងនោះ។ទុកព្រលឱ្រយ
សិស្រសគូរចាប់ពី១៥ទៅ២០នាទី។

ចំណាំទី១៖អ្នកអាចជ្រើសរើសបុគ្គលឬក្រុមណាមួយក្រុមឱ្រយសិស្រសគូររូបភាព
ប៉ុន្ត្រចូរធ្វើយ៉្រងណាឱ្រយមានក្រុមសិស្រសយ៉្រងតិច៣ក្រុមគូររូបភាពដូចគា្ន្រក្នុងព្រល
ត្រមួយដើម្របីឱ្រយសិស្រសអាចប្រៀបធៀបពីភាពខុសគា្ន្រនិងភាពស្រដៀងគា្ន្រ។
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ចំណាំទី២៖សិស្រសអាចនឹងមានភាពអៀនខា្ម្រសឬមិនដឹងត្រូវគូរយ៉្រងដូចម្ដ្រច។
ចូរលើកទឹកចិត្តឱ្រយសិស្រសសាកល្របងគូរ។ប្រ្រប់សិស្រសថាសកម្មភាពន្រះគឺមិនម្រន
គូររូបដ្រលសា្អ្រតនោះទ្រគឺជាការគូរដើម្របីបង្ហ្រញពីចរិតលក្ខណៈផ្រស្រងៗគា្ន្រន្រ
បុគ្គលឬក្រុមណាមួយ។

ជំហានទី២ — ចូរឱ្រយសិស្រសបង្ហ្រញរូបគំនូររបស់ខ្លួនម្ដងមួយៗ។សូមទះដ្រសាទរដល់ក្រុម
នីមួយៗបនា្ទ្រប់ពីពួកគ្រធ្វើបទបង្ហ្រញរួច។

ជំហានទី៣ ដាក់ផ្ទ្រំងគំនូរនៅក្នុងបន្ទប់ដើម្របីឱ្រយអ្នកគ្រប់គា្ន្របានមើលឃើញ។ចូរសួរសិស្រសថា
តើមានចំណុចខុសគា្ន្រអ្វីខ្លះនិងស្រដៀងគា្ន្រអ្វីខ្លះន្រផ្ទ្រំងគំនូរផ្រស្រងៗគា្ន្រ។តើពួកគ្រ
គិតថាចំណុចខុសគា្ន្រទាំងន្រះកើតច្រញពីណា?

ចំណាំ៖ក្នុងករណីគូររូបភាពពីបុគ្គលឬក្រុមណាមួយលើសពីមួយចូរដាក់រូបគំនូរ
ដ្រលដូចគា្ន្រនៅជាមួយគា្ន្រ។

ជំហានទី៤ — ចូរពន្រយល់សិស្រសថាឥឡូវន្រះអ្នកនឹងពិនិត្រយសុីជម្រ្រជាងមុនទៅលើរូបបុគ្គលឬ
ក្រុមណាមួយ។ចូរពិភាក្រសាជាក្រុមតូចថាតើចរិតលក្ខណៈណាខ្លះដ្រលអ្នក
គ្រប់គា្ន្រមើលឃើញយ៉្រងច្របស់ពីរូបគំនូរទាំងនោះ។បនា្ទ្រប់មកចូរឱ្រយសិស្រសគិត
ពីទិដ្ឋភាពនានាន្របុគ្គលឬក្រុមណាមួយដ្រលអាចនឹងគា្ម្រននៅក្នុងរូបគំនូរទាំង
នោះ។

— ខាងក្រ្រមន្រះគឺជាសំណួរបំផុសគំនិត៖
y តើជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្រសទាំងនោះមានលក្ខណៈយ៉្រងដូចម្ដ្រចដ្ររ?នៅ
មុនព្រលអតីតកាលហិង្រសាបានកើតឡើង?

y តើមនុស្រសទាំងនោះមានក្រុមគ្រួសារដ្ររឬទ្រ?
y ប្រសិនបើពួកគ្រគូររូបមនុស្រសប្រុសមា្ន្រក់៖តើរូបគំនូរន្រះអាចជារូបស្ត្រីមា្ន្រក់
បានដ្ររឬទ្រ?

y តើគាត់នឹងមានចរិតលក្ខណៈដូចម្ដ្រចប្រសិនបើមនុស្រសទាំងនោះគឺជាឪពុក
ឬមា្ដ្រយឬប្ដីឬប្រពន្ធឬបងប្អូនប្រុសឬបងប្អូនស្រី។ល។?

ចំណាំ៖សិស្រសអាចនឹងមិនបានគិតពិចារណាដល់ព័ត៌មានបន្ថ្រមឬព័ត៌មានពី
ទិដ្ឋភាពផ្រស្រងទៀតឡើយ។ឧទាហរណ៍៖អតីតប្រធានមន្ទីរស-២១មិនត្រឹមត្រ
ជាអ្នកធ្វើទារុណកម្មដ៏ព្រ្រផ្រស្រប៉ុណោ្ណ្រះនោះទ្រប៉ុន្ត្រគាត់ក៏ត្រូវបានគ្រកោតសរសើរ
ថាជាគ្រូបង្រៀនដ៏ល្អមួយរូបក្នុងអំឡុងឆកជីវិតដំបូងៗរបស់គាត់ឬថា៖
សមមិត្តខ្ម្ររក្រហមមិនម្រនមានត្របុរសទ្រសមមិត្តខ្ម្ររក្រហមក៏មានស្ត្រីដ្ររ។
សំណួរខាងលើន្រះគឺជាចំណុចផ្ដើមដើម្របីជួយដល់សិស្រសឱ្រយគិតពីជ្រុងមា្ខ្រងទៀត
ន្រតួអង្គមនុស្រសត្រមួយ។

ជំហានទី៥ — បញ្ចប់សកម្មភាពដោយឆ្លុះបញ្ច្រំងសង្ខ្របខ្លីៗ។តើអ្វីខ្លះដ្រលថ្មីចំពោះពួកគ្រឬ
ដ្រលគួរឱ្រយភា្ញ្រក់ផ្អើលឬដ្រលខុសពីអ្វីដ្រលពួកគ្រធា្ល្រប់បានគិតពីមុនមក។ល។?

ចំណាំ៖គំនិតសម្រ្រប់សកម្មភាពន្រះគឺយកលំនាំតាមសកម្មភាព“Vollkommen sind wir nicht!”ដកស្រង់ច្រញពីកម្មវិធី
អាល្លឺម៉ង់មួយឈ្ម្រះថា“Verunsichernde Orte. Weiterbildung Gedenkstaettenpaedagogik”. © Verunsichernde Orte ។
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សកម្មភាពន្រះផ្ដ្រតសំខាន់ទៅលើការសិក្រសាអំពើហិង្រសាពីអតីតកាលដ្រលអាចកើតមានឡើងនៅក្រ្រម
របបផ្ត្រច់ការ។ជាការសំខាន់ណាស់ដ្រលយើងត្រូវដឹងថាអំពើហិង្រសាដ្រលកើតឡើងមានលក្ខណៈ
ទ្រង់ទ្រ្រយប្របន្រះមិនម្រនជាសា្ន្រដ្ររបស់មនុស្រសត្រមា្ន្រក់គត់នោះឡើយ។ក្រ្រពីថា្ន្រក់ដឹកនាំន្ររបប
គ្រប់គ្រងមួយជានិច្ចកាលត្រងត្រមានមនុស្រសមួយក្រុមទៀតបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធជាមួយរួមមានកងទ័ព
ឬកងកមា្ល្រំងនគរបាលប៉ុន្ត្រក៏មិនមានន័យថាសុទ្ធត្រមានលក្ខណៈប្របហ្នឹងទាំងអស់នោះដ្ររ។បនា្ទ្រប់ពី
ដួលរលំន្ររបបប្របន្រះសង្គមចាំបាច់ត្រូវត្រដោះស្រ្រយចំពោះអ្វីដ្រលបានកើតឡើង។ដើម្របីអនុវត្ត
កិច្ចការន្រះគឺមានសំណួរសំខាន់ចំនួនពីរ៖តើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើហិង្រសាដូចជា
ការសមា្ល្រប់រង្គ្រលនិងឧក្រិដ្ឋកម្មដទ្រទៀត?តើអ្នកណាដ្រលនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្ម?

នៅក្នុងករណីទាំងន្រះឧក្រិដ្ឋកម្មមានការរើករាលដាលហើយមនុស្រសជាច្រើនមានការពាក់ព័ន្ធដោយ
ប្រយោលឬដោយផ្ទ្រល់នៅក្នុងការសមា្ល្រប់មនុស្រស។វាជាការលំបាកសម្រ្រប់សង្គមមួយបនា្ទ្រប់ពីការ
សម្រ្រចថាតើអ្នកណាខ្លះគួរត្រូវកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មនិងអ្នកណាខ្លះមិនគួរត្រូវបានកាត់ទោស។
ហ្រតុផលសម្រ្រប់ការសម្រ្រចចិត្តប្របន្រះអាចមានភាពចម្រុះជាច្រើនដោយហ្រតុថាអាចនឹងមាន
មនុស្រសច្រើននាក់ដ្រលត្រូវនាំខ្លួនយកទៅកាត់ទោសឬដោយសារត្រថាមនុស្រសខ្លះក្នុងចំណោមជន
ដ្រដល់អាចជាមនុស្រសដ្រលគ្រត្រូវការចាំបាច់ដើម្របីកសាងប្រទ្រសជាតិឡើងវិញ។

ការសម្រ្រចចិត្តទាំងន្រះកំណត់ថាតើអ្នកណាខ្លះត្រូវបានសង្គមចាត់ទុកថាជាជនរងគ្រ្រះនិងអ្នកណា
ខ្លះដ្រលចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាជនរងគ្រ្រះ។

ជនរងគ្្ះឬជនដ្ដល់?

សកម្មភា
ព៨
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— ដើម្របីពិភាក្រសាពីពាក្រយ"ជនដ្រដល់"និង"ជនរងគ្រ្រះ"តាមរបៀបន្រការយល់ឃើញប្របទូទៅនៅក្នុង
អត្ថន័យច្របប់។

— ដើម្របីសិក្រសាឱ្រយដឹងថានៅក្នុងន័យទូទៅន្រពាក្រយទាំងពីរន្រះមនុស្រសអាចជាជនរងគ្រ្រះផងនិងជាជន
ដ្រដល់ផងនៅក្នុងព្រលត្រមួយ។ក្នុងករណីដ្រលមនុស្រសមា្ន្រក់ជាតួអង្គពីរប្របន្រះជនរងគ្រ្រះនិង
ជនដ្រដល់(ភាពជាជនរងគ្រ្រះមិនលើកល្រងពួកគ្រឱ្រយរួចទោសពីអំពើជាជនដ្រដល់នោះឡើយ)។

— ដើម្របីពិភាក្រសាអំពីអត្ថន័យន្រពាក្រយ"ការទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្ម"និង/ឬ"ទទួលខុសត្រូវ"
ចំពោះអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនិង/ឬ"ការបង្ខំឱ្រយទទួលខុសត្រូវ"ដោយសង្គម/ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សម្រ្រប់អំពើ
ឧក្រិដ្ឋកម្ម។

ចំណាំ៖គោលបំណងន្រសកម្មភាពន្រះគឺមិនម្រនដើម្របីបំផុសឡើងវិញនូវកំហឹងនិងការស្អប់ខ្ពើម
ចំពោះជនដ្រដល់នោះទ្រ។ក្នុងករណីដ្រលជនដ្រដល់នៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយគឺមិនត្រូវបាន
ដាក់ឱ្រយទទួលខុសត្រូវនោះទ្រចំណុចន្រះកា្ល្រយជាប្រធានបទន្រការពិភាក្រសា។

ចំណាំ៖យើងមិនគួរបនោ្ទ្រសមនុស្រសណាមា្ន្រក់ដោយសារត្ររូបគ្រមានទំនាក់ទំនងជាមួយសាច់ញាតិ
នឹងជនដ្រដល់នោះឡើយ។ពួកគ្រមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដ្រលប្រព្រឹត្តដោយសមាជិក
គ្រួសាររបស់គ្រទ្រ។សមាជិកគ្រួសាររបស់ជនដ្រដល់ចាំបាច់ត្រូវទទួលបានការការពារពីការស្តី
បនោ្ទ្រសនិងត្រូវបានគោរពចំពោះអ្នករាល់គា្ន្រផងដ្ររ។

រយៈព្ល — ៣០នាទីទៅ៩០នាទី

ចំនួនសិស្ស — ពី២ទៅ៥០នាក់-ប្រសិនបើសិស្រសមានចំនួនច្រើនជាង១៥នាក់ចូរបង្កើតជា
ក្រុមតូចៗ(ដ្រលមានគា្ន្រពី១០ទៅ១២នាក់)

សមា្ភ្រៈឧបទ្ទ្ស — ប័ណ្ណ(ទំហំតូចបំផុតត្រឹមខា្ន្រតA6)

ទីតាំង — ទីតាំងនៅលើឥដ្ឋឬនៅលើតុធំមួយ។ក្រុមទាំងមូលគួរឈរជុំវិញទីកន្ល្រងន្រះ
បាន។

ការរៀបចំ — ត្រៀមប័ណ្ណដ្រលមានឈ្ម្រះ(ជម្រើសទី១)ឬតួនាទី(ជម្រើសទី២)

ជម្ើសទី១៖ប័ណ្ណដ្រលមានឈ្ម្រះរបស់ជនដ្រដល់(តំណ្រងខ្ពស់និងទាប)
មនុស្រសទូទៅមកពីគ្រប់វណ្ណៈនិងជនរងគ្រ្រះ។

ជម្ើសទី២៖ប័ណ្ណពណ៌នាអំពីតួនាទី៖ជនដ្រដល់(តំណ្រងខ្ពស់និងទាប
កងទ័ពនគរបាល។)មនុស្រសមកពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ(ព្រទ្រយគ្រូមន្ត្រីរាជការ។)
ជនរងគ្រ្រះ។

គោលបំណង
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របៀបអនុវត្ត
ជំហានទី១ — ចូរគូសបនា្ទ្រត់ឬដាក់ខ្រស្រមួយនៅលើឥដ្ឋ(យ៉្រងហោចប្រវ្រង៣-៥ម៉្រត្រ)ហើយនៅ

ចុងមា្ខ្រងន្រខ្រស្រចូរដាក់ប័ណ្ណមួយដ្រលមានពាក្រយជនដ្រដល់និងនៅចុងមា្ខ្រងទៀតចូរ
ដាក់ប័ណ្ណមួយដ្រលមានពាក្រយជនរងគ្រ្រះ។

ចំណាំ៖ធ្វើឱ្រយប្រ្រកដថាអ្នកប្រើពាក្រយត្រឹមត្រូវជាភាសារបស់អ្នក។អត្ថន័យគួរត្រ
ដូច្ន្រះ៖ជនដ្រដល់គឺជាជនទាំងឡាយដ្រលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋអ្វីមួយ(ទោះបីមាន
ឬគា្ម្រនការកាត់ទោស/ការផ្ដនា្ទ្រទោសក្ដី)។ជនរងគ្រ្រះគឺជាជនទាំងឡាយដ្រលត្រូវគ្រ
ប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដាក់។

ជំហានទី២ — ច្រកឱ្រយសិស្រសមា្ន្រក់ៗឬក្រុមនីមួយៗនូវប័ណ្ណមួយឈុតដ្រលមានសរស្ររឈ្ម្រះឬ
តួនាទី។ចូរប្រ្រប់សិស្រសឱ្រយគិត(ប្រសិនបើសិស្រសចង់ពិភាក្រសាចូរឱ្រយពិភាក្រសានៅក្នុង
ក្រុម)ហើយបនា្ទ្រប់មកដាក់ប័ណ្ណទាំងនោះនៅកន្ល្រងណាក៏បាននៅលើខ្រស្រចនោ្ល្រះ
រវាងប័ណ្ណពីរជនដ្រដល់និងជនរងគ្រ្រះ។ចូររង់ចាំរហូតទាល់ត្រសិស្រសដាក់ប័ណ្ណ
ទាំងអស់។

ជំហានទី៣ ឥឡូវន្រះកិច្ចពិភាក្រសាអាចចាប់ផ្ដើមបាន។តើមានអ្នកណាមា្ន្រក់នៅក្នុងក្រុមចង់
ដាក់ប័ណ្ណខុសពីន្រះដ្ររឬទ្រ?ប្រសិនបើមានតើហ្រតុអ្វី?ជាដំបូងក្រុមទាំងមូល
គួរសា្ដ្រប់ការវ្រកញ្រកហ្រតុផលហើយបនា្ទ្រប់មកសម្រ្រចរួមគា្ន្រថាតើដាក់ប័ណ្ណ
កន្ល្រងណា?

ចំណាំ៖ក្នុងករណីដ្រលក្រុមឯកភាពលើអ្វីៗដ្រលគ្របានដាក់ហើយពុំមានកិច្ច
ពិភាក្រសាកើតឡើងទៀតទ្រអ្នកអាចប្រកាសថាអ្នកនឹងប្រកាន់យកតួនាទី"ជំទាស់"
ហើយអ្នកនឹងជំទាស់ទៅនឹងទីតាំងន្រប័ណ្ណមួយចំនួន។ឧទាហរណ៍ដោយសួរសំណួរ
ដូចតទៅ៖តើអ្នកនឹងប្ដូរចិត្តដ្ររទ្រប្រសិនបើដឹងថាជនដ្រដល់ន្រះកាលពីមុនធា្ល្រប់
ជាប់ពន្ធនាគារនិងទទួលរងទារុណកម្ម?ក្នុងករណីជាទាហានកុមារតើចាប់ពីអាយុ
ត្រឹមណាទៅដ្រលអ្នកនឹងចាត់ទុកក្ម្រង/យុវជននោះមានវ័យចាស់គ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របី
សា្ដ្រប់និងទទួលបញ្ជ្រ?តើមន្ត្រីនគរបាលមានទំនួលខុសត្រូវច្រើនជាងកសិករឬ?។

ជំហានទី៤ — បនា្ទ្រប់ពីក្រុមបានសម្រ្រចចិត្តអំពីប័ណ្ណទាំងអស់ន្រះហើយចូរសួរសិស្រសថាតើបាន
សិក្រសាអ្វីខ្លះពីកិច្ចពិភាក្រសា?និងសុំឱ្រយសិស្រសច្រករំល្រកគំនិតរបស់ខ្លួនស្ដីពីពាក្រយ
ជនរងគ្រ្រះនិងជនដ្រដល់។

ជំហានទី៥
(ជម្រើស)

— គ្រូអាចដាក់បញ្ចូលជំហានបនា្ទ្រប់មួយនិងសួរថាតើអាចគូសជាខ្រស្របនា្ទ្រត់បានដ្ររ
ឬទ្រ៖នៅពីលើបនា្ទ្រត់ន្រះមនុស្រសអាចធ្វើស្រចក្ដីសម្រ្រចចិត្តដោយផ្ទ្រល់ខ្លួននិង
ច្រញពីឆន្ទៈ។

— នៅខាងក្រ្រមបនា្ទ្រត់ន្រះមនុស្រសមិនមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្វីដ្រលកើតឡើងចំពោះខ្លួន
ឡើយ។ចូរឱ្រយសិស្រសពិភាក្រសានិងដាក់ប័ណ្ណនៅលើបនា្ទ្រត់។ចូរពិនិត្រយជាមួយសិស្រសថា
តើគួរត្រជាខ្រស្របនា្ទ្រត់ដ្រលច្របស់ខា្ល្រំងឬគ្រ្រន់ត្រជា"តំបន់មិនសូវច្របស់"។

ជំហានទី៦
(ជម្រើស)

— ក្នុងករណីន្រការជំនុំជម្រះក្ដីបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទ្រសរបស់អ្នកចូរសួរសិស្រសថាតើ
តុលាការគូសខ្រស្របនា្ទ្រត់ក្រិតន្រទំនួលខុសត្រូវនៅត្រង់កន្ល្រងណាដ្ររឬទ្រ។

— ជារឿយៗចំណុចខ្រស្របនា្ទ្រត់ដ្រលបានគូសនៅត្រង់កន្ល្រងណាមួយគឺត្រូវរងឥទ្ធិពល
ដោយសារមូលហ្រតុនយោបាយ។ចូរឱ្រយសិស្រសពិភាក្រសាជាក្រុមតូចៗនិងសម្រ្រចចិត្ត
ថាតើនៅត្រង់កន្ល្រងណាដ្រលនឹងគូសខ្រស្របនា្ទ្រត់ប្រងច្រករវាងអ្នកដ្រលត្រូវ
ចោទប្រកាន់និងដាក់ឱ្រយទទួលខុសត្រូវនិងអ្នកណាខ្លះដ្រលមិនគួរ។ការសម្រ្រចចិត្ត
ទាំងន្រះគួរច្រករំល្រកជាមួយក្រុមទាំងមូលបនា្ទ្រប់ពីបានពិភាក្រសាគា្ន្ររួច។
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ជម្រើសទី១៖តួនាទីនិងឈ្ម្រះ(ក្នុងករណីដ្រលគ្រសា្គ្រល់)

ជម្រើសទី២៖ត្រតួនាទីប៉ុណោ្ណ្រះ

ជម្ើសទី១៖ឈ្ម្រះ(យកច្រញពីប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់លាក់នៅក្នុងប្រទ្រស)

ជម្ើសទី២៖តួនាទី(សម្រ្រប់ទាំងពីរ)

ល្រខាបក្រស

អនុល្រខាបក្រស

អគ្គស្រនាធិការ

ទាហាន

កមា្ម្រភិបាល

កងឈ្លប

និរសា

សមាជិកគណៈកម្មការ
មជ្រឈិមបក្រស

ល្រខាភូមិភាគ

ល្រខាតំបន់

គណៈស្រុក

ប្រធានសហករណ៍

ម្រភូមិ

បុគ្គលិកព្រទ្រយ

កងកុមារ

កុមារ

កសិករ

ក្រុមសិល្របៈ

ជនរងគ្្ះឬជនដ្ដល់?-ព័ត៌មានសាវតារ
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ព្រលវ្រលាច្រះត្ររំកិលទៅមុខសង្គ្រ្រមឬអំពើហិង្រសាដ៏ឃោរឃៅដ្រលបានកើតឡើងកាលពីអតីតកាល
និងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ង្ររបស់យុវវ័យនាសម័យបច្ចុប្របន្នន្រះកាន់ត្រឃ្ល្រតឆ្ង្រយពីគា្ន្រ។យុវវ័យនាព្រលសព្វ
ថ្ង្រប្រហ្រលមិនបានដឹងថាគ្រួសាររបស់ពួកគ្រធា្ល្រប់ឆ្លងកាត់អំពើហិង្រសាដ៏ឃោរឃៅកាលពីអតីតកាលនោះ
ឡើយ។សមាជិកគ្រួសារខ្លះប្រហ្រលជានៅរស់រានមានជីវិតហើយសមាជិកខ្លះទៀតត្រូវបានសមា្ល្រប់ឬ
បាត់ខ្លួន។ដូច្ន្រះវាជាការចាំបាច់ណាស់ដ្រលក្ម្រងជំនាន់ក្រ្រយត្រូវសា្គ្រល់និងយល់ដឹងអំពីបទពិសោធន៍
ជីវិតរបស់មនុស្រសចាស់ជំនាន់មុនជាពិស្រសមនុស្រសក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់ពួកគ្រ។បទពិសោធន៍ទាំងនោះ
រួមមានទាំងការរងទុក្ខសោកដ៏ឈឺចាប់និងរបៀបរួចផុតពីស្រចក្តីសា្ល្រប់។ការយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិគ្រួសារ
ឬប្រវត្តិរបស់បុគ្គលណាមា្ន្រក់អាចជួយឱ្រយសិស្រសយល់ដឹងបានកាន់ត្រប្រសើរជាងមុនអំពីផ្នត់គំនិតនិង
អាកប្របកិរិយរបស់ឪពុកមា្ត្រយឬជីដូនជីតារបស់ពួកគ្រ។

ទោះជាយ៉្រងណាក្ដីសម្រ្រប់សិស្រសដ្រលជាយុវវ័យក្នុងព្រលបច្ចុប្របន្នមួយចំនួនលំបាកក្នុងការនិយយ
ជាមួយមនុស្រសចាស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគ្រអំពីអតីតកាលដ៏លំបាកវ្រទនាន្រះ។អាស្រ័យហ្រតុ
ន្រះទើបយើងរៀបចំសកម្មភាពន្រះឡើង។សកម្មភាពន្រះនឹងជួយឲ្រយសិស្រសសា្គ្រល់ពីម្រកធាងគ្រួសារ
ហើយក៏ជួយឱ្រយសិស្រសដឹងអំពីរបៀបដ្រលសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគ្របានទទួលរងនូវឥទ្ធិពលពីអំពើ
ហិង្រសាក្នុងអតីតកាល។សកម្មភាពន្រះក៏ជាមធ្រយាបាយបំផុសឲ្រយមានការជជ្រកជាមួយសមាជិកគ្រួសារ
និងស្វ្រងយល់បន្ថ្រមអំពីរឿងរា៉្រវអតីតកាលផ្រស្រងៗទៀត។

ម្កធាងគ្ួសារ

សកម្មភា
ព៩

ស-៩



— លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សិស្រសអំពីរបៀបដ្រលគ្រួសាររបស់ពួកគ្រទទួលរងនូវឥទ្ធិពលពីអតីត
កាលហិង្រសានិងយល់ដឹងពីមនុស្រសចាស់ដ្រលជាសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគ្រដ្រលធា្ល្រប់បានឆ្លងកាត់
នូវបទពិសោធន៍ដ៏គួរឱ្រយតក់ស្លុតនានា។

— ផ្តល់វិធីសាស្ត្រឲ្រយសិស្រសអាចចាប់ផ្តើមកិច្ចសន្ទនានិងស្វ្រងយល់បន្ថ្រមពីបទពិសោធន៍របស់ឪពុកមា្ត្រយឬ
យយតារបស់ពួកគ្រព្រមទាំងស្វ្រងយល់បន្ថ្រមទៀតពីសមាជិកគ្រួសារដ្រលបានសា្ល្រប់និងបាត់ខ្លួន។

— ផ្តល់ឱកាសឱ្រយសិស្រសបង្កើនការយល់ដឹងបន្ថ្រមអំពីបទពិសោធន៍លំបាកការតស៊ូនិងរឿងរា៉្រវគួរឱ្រយ
តក់ស្លុតរបស់មនុស្រសចាស់ក្នុងគ្រួសារនិងការជិះឥទ្ធិពលដល់អាកប្របកិរិយរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងព្រល
បច្ចុប្របន្ន។

ចំណាំទី១៖សកម្មភាពន្រះភាគច្រើនទាមទារឱ្រយសិស្រសជជ្រកជាមួយមនុស្រសចាស់ដ្រលជាសមាជិក
គ្រួសាររបស់ពួកគ្រអំពីព្រលវ្រលាដ៏លំបាកនៅក្នុងឆកជីវិតរបស់ពួកគាត់។មនុស្រសចាស់មួយចំនួន
មានបទពិសោធន៍ដ៏សង្វ្រគ។ក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ង្រគ្រួសារខ្លះលើកយកប្រធានបទន្រះមកជជ្រក
ពិភាក្រសាគា្ន្រជាទូទៅប៉ុន្ត្រនៅក្នុងគ្រួសារខ្លះទៀតកម្រលើកយកមកជជ្រកគា្ន្រណាស់។សា្ថ្រនភាពន្រះ
ប្រហ្រលជាពិបាកសម្រ្រប់សិស្រសក្នុងការចាប់ផ្តើមកិច្ចសន្ទនាពីបញ្ហ្រណាមួយហើយសិស្រសនិងគ្រួសារ
ក៏អាចមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលផងដ្ររនៅព្រលនិយយអំពីរឿងណាមួយ។បន្ថ្រមពីន្រះទៀតប្រហ្រល
មា្ត្រយឬឪពុកសិស្រសមួយចំនួនបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយដូច្ន្រះរាល់សំណួរពាក់ព័ន្ធអំពីគ្រួសារពួកគ្រ
ប្រហ្រលជាអាចដាស់អារម្មណ៍ដ៏សោកសៅរបស់ពួកគាត់ឱ្រយកើតឡើងជាថ្មីម្តងទៀត។ដូច្ន្រះសូមគ្រូ
ជួយសម្របសម្រួលជូនសិស្រសទាំងនោះដោយការយោគយល់អធ្រយាស្រ័យហើយប្រកាន់ខា្ជ្រប់ការគាំទ្រ
ផ្លូវចិត្តដល់សិស្រស។

ចំណាំទី២៖ត្រូវធានាថាគ្រូបានជួយសិស្រសឲ្រយត្រៀមខ្លួនរួចរាល់មុនព្រលជជ្រកជាមួយគ្រូសារ
ពួកគ្រ។សូមមើលការណ្រនាំ(ការណ្រនាំទី២)។សិស្រសត្រូវដឹងជាមុនថា"តើមនុស្រសចាស់ជាស
មាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគ្របានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្របីជជ្រកពីបទពិសោធន៍អតីតកាលដ៏លំបាកន្រះ
ហើយឬនៅ?"ក្នុងករណីសមាជិកគ្រួសារមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនសូមជួយពន្រយល់ឱ្រយសិស្រសបានដឹងថា
ហ្រតុអ្វីបានជាសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគ្រសា្ទ្រក់ស្ទើរចិត្តក្នុងការជជ្រកអំពីរឿងន្រះ។សូមរំលឹកដល់
សិស្រសកុំបង្ខំសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគ្រឱ្រយជជ្រកអំពីរឿងន្រះបើពួកគាត់មិនស្ម័គ្រចិត្ត។
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គោលបំណង

របៀបអនុវត្ត

ជំហានទី១ — គ្រូណ្រនាំសកម្មភាពន្រះទៅសិស្រស។ផ្តល់ឧទាហរណ៍អំពីរូបភាពម្រកធាងគ្រួសារនិង
ផ្តល់ផ្ទ្រំងក្រដាសធំៗទៅឱ្រយសិស្រសគ្រប់គា្ន្រហើយឱ្រយពួកគ្រចាប់ផ្តើមគូររូបម្រកធាងគ្រួសារ
របស់គ្ររៀងៗខ្លួនឱ្រយអស់ពីលទ្ធភាពដ្រលពួកគ្របានដឹង។សិស្រសគួរដាក់បញ្ចូលនូវ
កាលបរិច្ឆ្រទ(ឆ្ន្រំ)សមាជិកគ្រួសារណាមា្ន្រក់កើតឬសា្ល្រប់ឲ្រយបានច្រើនបំផុតតាមដ្រល
ពួកគ្រអាចដឹង។

ជំហានទី២ — គ្រូប្រងច្រកសិស្រសក្នុងថា្ន្រក់ឱ្រយធ្វើការជាក្រុមតូចៗ(ក្នុងមួយក្រុមមានសមាជិកច្រើនបំផុត
៣នាក់)។ផ្តល់ព្រលវ្រលាដល់ក្រុមនីមួយៗសម្រ្រប់មើលរូបភាពម្រកធាងគ្រួសាររបស់
គា្ន្រទៅវិញទៅមកហើយមា្ន្រក់ៗត្រូវច្រករំល្រកពីប្រវត្តិរឿងរា៉្រវន្របទពិសោធន៍របស់
សមាជិកគ្រួសារពួកគ្រនៅក្នុងអំឡុងសម័យខ្ម្ររក្រហម។សិស្រសមិនចាំបាច់ច្រករំល្រក
អំពីប្រវត្តិរឿងរា៉្រវន្របទពិសោធន៍ទាំងន្រះទ្រប្រសិនបើរឿងទាំងនោះប៉ះពាល់អារម្មណ៍
គ្រួសារខ្លួន។

ផ្ន្កទី១
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ជំហានទី៣ បនា្ទ្រប់ពីសិស្រសច្រករំល្រករឿងរា៉្រវគ្រួសារជាមួយសមាជិកក្រុមរួចហើយសិស្រសត្រូវ
ច្រករំល្រកការពិភាក្រសាទាំងនោះដល់មិត្តរួមថា្ន្រក់។គ្រូត្រូវរៀបចំសិស្រសសម្រ្រប់ជំហាន
បនា្ទ្រប់ដ្រលជាជំហានក្នុងការស្វ្រងរកព័ត៌មានបន្ថ្រមអំពីម្រកធាងគ្រួសាររបស់ពួកគ្រ
និងរៀបចំវាឱ្រយកាន់ត្រមានលក្ខណៈលម្អិតជាងមុន។បនា្ទ្រប់មកសូមពិភាក្រសាអំពី
មនុស្រសដ្រលមិនទាន់បានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរូបភាពម្រកធាងគ្រួសារដ្រលពួកគ្របាន
គូ។ព្រលខ្លះសមាជិកគ្រួសារខ្លះបានសា្ល្រប់ឬបាត់ខ្លួនហើយសិស្រសពុំបានលើកមក
ដាក់ក្នុងម្រកធាងគ្រួសារទ្រ។ដូច្ន្រះគ្រូត្រូវបំផុសឲ្រយគ្របញ្ជូលឈ្ម្រះទាំងនោះ។

ចំណាំ៖ចូរអានសៀវភៅណ្រនាំដើម្របីពិភាក្រសាអំពីជំហាននិងរៀបចំសិស្រសអាចមាន
ភាពជឿជាក់មុននឹងទៅជួបគ្រួសារ។

ជំហានទី៤ — យកកិច្ចការន្រះជាកិច្ចការផ្ទះរបស់សិស្រសដោយណ្រនាំឲ្រយសិស្រសព្រយាយមស្វ្រងរក
ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធអំពីសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគ្រឱ្រយបានច្រើនបំផុតតាមដ្រលអាចធ្វើ
បានហើយធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពម្រកធាងគ្រួសាររបស់ពួកគ្រឱ្រយបានលម្អិតជាងមុន។

ជំហានទី៥ — ដោយសារត្រសិស្រសបានធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពម្រកធាងគ្រួសាររបស់ពួកគ្ររួចរាល់ហើយ
ដូច្ន្រះគ្រូត្រូវទុកព្រលខ្លះឱ្រយពួកគ្រធ្វើការសញ្ជឹងគិតពីបទពិសោធន៍ក្នុងការជជ្រក
ជាមួយសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគ្រ។គ្រូអាចប្រងច្រកសិស្រសជាក្រុមតូចៗដើម្របី
ពិភាក្រសាគា្ន្រឬអាចរៀបចំជាការពិភាក្រសានៅក្នុងថា្ន្រក់រៀនទាំងមូលក៏បាន។

— សំណួរគន្លឹះសម្រ្រប់កិច្ចពិភាក្រសារួមមាន៖

y តើប្អូនបានជជ្រកជាមួយអ្នកណាខ្លះនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ប្អូន?តើប្អូនរៀបចំកិច្ច
សន្ទនាប្របណា?លំបាកប្របណា?ងយស្រួលប្របណា?

y តើប្អូនបានរៀនអំពីអ្វីខ្លះ?តើមានរឿងអ្វីខ្លះដ្រលប្អូនមិនធា្ល្រប់ដឹងពីមុនមក
ពាក់ព័ន្ធអំពីគ្រួសាររបស់ប្អូន?តើប្អូនយល់យ៉្រងណាព្រលបានសា្ត្រប់ឮរឿងរា៉្រវ
នោះ?

y គិតទៅដល់ការសន្ទនានៅព្រលនោះតើប្អូនមានអារម្មណ៍ប្របណានៅព្រល
សន្ទនាជាមួយសមាជិកគ្រួសាររបស់ប្អូន?តើប្អូនគិតថាពួកគាត់មានអារម្មណ៍
ប្របណាចំពោះការសន្ទនាន្រះ?

ជំហានទី៦ — ដោយអាស្រ័យលើព្រលវ្រលាមានកំណត់យើងត្រូវស្វ្រងរកមធ្រយាបាយដ្រលសិស្រស
អាចប្រើដើម្របីច្រករំល្រកម្រកធាងគ្រួសាររបស់ពួកគ្រឱ្រយគា្ន្រទៅវិញទៅមក។ជម្រើស
មួយចំនួនមានដូចខាងក្រ្រម៖

y សិស្រសអាចបង្កើតក្រុមតូចៗម្តងទៀតហើយច្រករំល្រកអំពីម្រកធាងគ្រួសារឱ្រយ
គា្ន្រទៅវិញទៅមកនៅក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុម។

y សិស្រសដាក់តាំងបង្ហ្រញរូបភាពម្រកធាងគ្រួសារ(អាចបិទភា្ជ្រប់នឹងជញ្ជ្រំង)
ហើយសិស្រសអាចដើរមើលរូបភាពទាំងនោះបាន។

y គ្រូអាចជ្រើសរើសសិស្រស(សិស្រសចនោ្ល្រះពី២ទៅ៥នាក់)ធ្វើបទបង្ហ្រញអំពី
ម្រកធាងគ្រួសាររបស់ពួកគ្ររៀងៗខ្លួនទៅកាន់មិត្តរួមថា្ន្រក់រៀនទាំងអស់

ជជ្កនៅក្នុងគ្ួសារ

ផ្ន្កទី៣

ផ្ន្កទី២

ស-៩
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ម្កធាងគ្ួសារ-ចំណាំស-៩

ជំហានទី៧
(ជម្រើស)

— ជំហានបនា្ទ្រប់ផ្រសាភា្ជ្រប់អ្វីដ្រលសិស្រសយល់ឃើញពីសកម្មភាពម្រកធាងគ្រួសារ
ជាមួយនឹងប្រវត្តិទាំងមូលន្រសម័យខ្ម្ររក្រហម។តើប្រវត្តិរឿងរា៉្រវរបស់គ្រួសារពួកគ្រ
គួរត្រដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងចំណុចណាមួយន្រសៀវភៅពុម្ពប្រវត្តិវិទ្រយា?

— ជារឿយៗសៀវភៅពុម្ពខ្លះមានប្រអប់ព័ត៌មានខ្លីដ្រលមានសំណ្រររៀបរាប់អំពីប្រវត្តិ
រឿងរា៉្រវខ្លីៗអមដោយរូបភាព។ឱ្រយសិស្រសគូរូបប្រអប់អត្ថបទមួយ។ប្រអប់អត្ថបទអាច
ជាក្រដាសសៀវភៅ(មានពណ៌ឬក្រដាសស្ទីកឃើរ)មានរាងការ៉្រដ្រលពួកគ្រអាច
សរស្ររប្រវត្តិរឿងរា៉្រវខ្លីៗអំពីបទពិសោធន៍ផ្ទ្រល់ខ្លួនដោយផ្អ្រកលើប្រវត្តិរឿងរា៉្រវរបស់
សមាជិកគ្រួសារ។

— បនា្ទ្រប់មកឱ្រយសិស្រសស្វ្រងរកចំណុចដ្រលស័ក្ដិសមបំផុតមួយនៅក្នុងសៀវភៅសិក្រសា
របស់ពួកគ្រហើយដាក់បន្ថ្រមរូបប្រអប់អត្ថបទនោះចូលទៅក្នុងចំណុចនោះ។

ជំហានទី៨
(ជម្រើស)

— ឱ្រយសិស្រសទាំងអស់សង្ខ្របពីបទពិសោធន៍ដ្រលពួកគ្រទទួលបានពីគ្រួសារដោយ
ប្រើប្រ្រស់វិធីសាស្រ្តប្រកបដោយការច្ន្រប្រឌិតដូចជា៖ការគូរូប,ការត្រងជាកំណាព្រយ
ការត្រងជារឿងនិទានឬការត្រងជាចម្រៀង។ល។

— ប្រសិនបើអ្នកមានឱកាសសូមរៀបចំកម្មវិធីជាសាធារណៈ(ដោយតាំងបង្ហ្រញនៅ
ក្នុងបន្ទប់រៀនឬនៅកន្ល្រងណាមួយនៅក្នុងទីធា្ល្រសាលា)ឬធ្វើការបោះពុម្ពផ្រសាយអំពី
លទ្ធផលន្រការស្រ្រវជ្រ្រវអំពីជីវប្រវត្តិគ្រួសារ។

ចំណាំ៖សូមប្រ្រកដថាសមាជិកគ្រួសារយល់ព្រមឱ្រយយកសាច់រឿងនោះមកបង្ហ្រញ
នៅកម្មវិធីសាធារណៈឬឯកសារបោះពុម្ភផ្រសាយ។
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នៅជុំវិញខ្លួនយើងមានវត្ថុនានាជាច្រើន។យើងប្រហ្រលជាមិនអាចគ្រប់គ្រងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ង្ររបស់
យើងបានទ្រប្រសិនបើគា្ម្រនវត្ថុទាំងអស់ន្រះ។ក្នុងចំណោមវត្ថុទាំងនោះមានវត្ថុខ្លះដ្រលយើងប្រើប្រ្រស់
ជាញឹកញាប់ហើយវត្ថុខ្លះទៀតយើងប្រើប្រ្រស់ម្តងមា្ក្រលត្រប៉ុណោ្ណ្រះ។វត្ថុខ្លះអាចជាវត្ថុដ្រលមានតម្ល្រ
មហាសាលប្រចាំត្រកូលក្នុងគ្រួសារដ្រលបានលាក់ទុករហូតមកទោះបីសមាជិកក្នុងគ្រួសារឆ្លងកាត់
សា្ថ្រនភាពលំបាកប្របណាក្ដី។វត្ថុទាំងនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចងចាំឬអនុស្រសារើយ៍របស់យើង។
អ្នកខ្លះប្រហ្រលជាបានរក្រសាទុកនូវសា្ល្របព្រ្រដ្រលសល់តាំងពីវ័យកុមារភាពឬទុកខោអាវមួយកំប្ល្រដ្រល
បានស្លៀកពាក់ក្នុងពិធីណាមួយឬគ្រឿងអលង្ក្ររនិងអ្វីៗផ្រស្រងទៀតដ្រលសុទ្ធសឹងជួយរំលឹកដល់ការ
ចងចាំរឿងរា៉្រវអតីតកាល។

នៅក្រ្រមសម័យខ្ម្ររក្រហមប្រជាជនមិនសូវសម្របូរវត្ថុប្រើប្រ្រស់ឡើយឬគ្រមិនអនុញ្ញ្រតឱ្រយយកវត្តុទាំង
នោះតាមខ្លួនបានឡើយ។នៅព្រលជម្លៀសច្រញពីទីក្រុងឬពីកន្ល្រងណាមួយមានមនុស្រសតិចតួចណាស់
ដ្រលអាចលាក់វត្ថុនានាតាមខ្លួន។ប្រជាជនខ្លះទំនងរក្រសាទុករូបថតឬវត្ថុបន្តិចបន្តួចជាប់តាមខ្លួនបាន
ដោយសារគ្រយល់ថាវាជាវត្ថុសំខាន់ខា្ល្រំងណាស់សម្រ្រប់ពួកគ្រ។

ទំនងជាមានវត្ថុខ្លះទៀតដ្រលត្រូវបានបន្រសល់ទុកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកពីព្រ្រះវត្ថុទាំងនោះប្រ្រកដជា
អាចជួយរលឹកដល់សមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកនូវព្រលវ្រលាមុនឬនៅអំឡុងសម័យខ្ម្ររក្រហម។វាពិតជា
គួរឱ្រយចាប់អារម្មណ៍ណាស់ក្នុងការស្វ្រងយល់ពីប្រវត្តិរឿងរា៉្រវនៅពាក់ព័ន្ធវត្ថុទាំងនោះនិងស្វ្រងយល់ឱ្រយ
កាន់ត្រច្រើនអំពីវត្ថុទាំងអស់នោះ។

ប្វត្តិន្វត្ថុ

សកម្មភា
ព១០

ស-១០
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— ឱ្រយតម្ល្រនិងសារសំខាន់ន្រវត្ថុប្រើប្រ្រស់

— ឱ្រយដឹងរឿងពីវត្ថុទាំងនោះដ្រលពាក់ព័ន្ធឆកជីវិតប្រចាំថ្ង្រនៅក្នុងរបបខ្ម្ររក្រហម

— ផ្រសាភា្ជ្រប់ប្រវត្តិរឿងរា៉្រវរបស់មនុស្រសទៅនឹងការពិពណ៌នានៅក្នុងសៀវភៅសិក្រសាគោល។

រយៈព្ល — ពី៣០ទៅ៦០នាទី(បូកជាមួយនឹងវគ្គបន្ថ្រមដ្រលមានរយៈព្រលពី៣០ទៅ
៦០នាទី)

ចំនួនសិស្ស — ពី២ទៅ៥០នាក់-ប្រសិនបើក្រុមនោះមានសមាជិកលើសពី២០នាក់ចូរបង្កើត
ជាក្រុមតូចដ្រលមានសមាជិកតិចជាងន្រះ។

សមា្ភ្រៈ
ឧបទ្ទ្ស

ក)វត្ថុដ្រលបាននាំយកពីផ្ទះរបស់សិស្រស

ខ)វត្ថុ(វត្ថុឬរូបថតវត្ថុ)ដ្រលផ្តល់ដោយគ្រូ

ទីតាំង — មិនកំណត់ទីតាំង

ការរៀបចំ ក)មុនព្រលចាប់ផ្តើមវគ្គន្រះចូរឱ្រយសិស្រសយកវត្ថុណាមួយពីផ្ទះដ្រលជាវត្ថុរំលឹកដល់
សមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគ្រពីសម័យខ្ម្ររក្រហមឬសម័យមុនឆ្ន្រំ១៩៧៥។សិស្រស
អាចសួរអំពីប្រវត្តិឬសារសំខាន់ន្រវត្ថុទៅកាន់មា្ច្រស់(ប្រសិនមា្ច្រស់នៅរស់)ឬ
សមាជិកណាមា្ន្រក់ដ្រលអាចដឹងពីប្រវត្តិវត្ថុ។

ខ)ថតចម្លងកម្រងសំណួរសម្រ្រប់ប្រគល់ជូនដល់សិស្រសមា្ន្រក់ៗឬបង្ហ្រញកម្រងសំណួរ
នោះដោយការបញ្ច្រំងសា្ល្រយនៅលើកា្ត្ររខៀនក្នុងអំឡុងម៉្រងសិក្រសា។

កំណត់សមា្គ្ល់៖គ្រូត្រូវរៀបចំវត្ថុមួយចំនួនសម្រ្រប់ករណីសិស្រសមិនបានឬមិនមាន
វត្ថុមកជាមួយ។គ្រូត្រូវរៀបចំរូបភាពវត្ថុដ្រលប្រមូលបាននោះឱ្រយមានជាមុន។ធ្វើ
យ៉្រងណាឱ្រយសិស្រសគ្រប់គា្ន្របានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពន្រះ។

គោលបំណង
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ជំហានទី១ — ឱ្រយសិស្រសដាក់វត្ថុទាំងនោះនៅលើតុ។ទុកព្រល១០នាទីឱ្រយសិស្រសនីមួយៗណ្រនាំ
ត្រួសៗអំពីវត្ថុដ្រលយកមករៀងៗខ្លួនទៅដល់សិស្រសផ្រស្រងទៀតនៅក្រប្ររ។

ចំណាំ៖សម្រ្រប់សិស្រសដ្រលពុំមានវត្ថុយកមកជាមួយគ្រូត្រូវឱ្រយពួកគ្រជ្រើសរើសយក
វត្ថុឬរូបភាពវត្ថុនានាដ្រលពួកគ្របានចាប់អារម្មណ៍ពីវត្ថុនោះនៅលើតុគ្រូ។មុនព្រល
ចាប់ផ្តើមហៅសិស្រសគ្រប់គា្ន្រណ្រនាំពីវត្ថុដ្រលគ្រចាប់អារម្មណ៍។

ជំហានទី២ — បនា្ទ្រប់ពីការផ្ល្រស់ប្តូរយោបល់គា្ន្រត្រួសៗគ្រូត្រូវប្រគល់បញ្ជីកម្រងសំណួរ(សូមធ្វើការ
កត់ចំណាំដូចខាងក្រ្រម)។គ្រូត្រូវឱ្រយសិស្រសឆ្លើយសំណួរពាក់ព័ន្ធអំពីវត្ថុរបស់ពួកគ្រ
ឱ្រយបានច្រើនបំផុតតាមដ្រលអាចធ្វើទៅបានដោយសរស្ររចម្លើយទាំងនោះចូលទៅ
ក្នុងសៀវភៅកត់ត្រ្ររបស់ពួកគ្រ។សិស្រសខ្លះប្រហ្រលជានិយយថាពួកគ្រអាចឆ្លើយ
បានត្រសំណួរពីរឬបីប៉ុណោ្ណ្រះ។ដូច្ន្រះគ្រូត្រូវលើកទឹកចិត្តសិស្រសឱ្រយស្វ្រងរកចម្លើយ
បន្ថ្រមបនា្ទ្រប់ពីពួកគ្រត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ។គ្រូត្រូវពិនិត្រយមើលខ្លឹមសារចម្លើយរបស់
ពួកគ្រនៅក្នុងសកម្មភាពបនា្ទ្រប់។

ជំហានទី៣ — ត្រូវឱ្រយសិស្រសសរស្រប្រវត្តិរឿងរា៉្រវខ្លីៗច្រញពីទស្រសនៈវត្ថុនោះ(ដោយដើរតួរខ្លួនជាវត្ថុ
នោះ)។សំណ្ររប្រវត្តិរឿងរា៉្រវនោះគួរមានយ៉្រងតិច៦បនា្ទ្រត់ឬលើសពីន្រះ។

ឧទាហរណ៍៖សួស្តី!ខ្ញុំគឺជាសា្ល្របព្រ្រ។ខ្ញុំធ្វើពីឈើដោយលោកស្រីសុធារើកាលពី
ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ១៩៧៧នៅព្រលដ្រលលោកស្រីសា្ន្រក់នៅខ្រត្តកំពង់ឆ្ន្រំង។នៅព្រល
នោះលោកស្រីសុធារើមិនមានអ្វីដួសសបបរដ្រលគាត់បានបើករបបក្នុងមួយថ្ង្រពីរ
ដងក្រ្រយព្រលធ្វើការងររួច។បបរនោះមានត្រអង្ករពីរឬបីគ្រ្រប់ហើយនឹងទឹកត្រ
ប៉ុណោ្ណ្រះនៅក្នុងចាន។លោកស្រីបានដើរជួបខ្ញុំដ្រលកាលនោះជាដុំឈើមួយដុំ
នៅក្នុងព្រ្រក្រប្ររនោះហើយគាត់ក៏បានសុំខ្ចីកូនកាំ្របិតពីអ្នកជិតខាងរបស់គាត់ដើម្របី
យកមកឆ្ល្រក់ដុំឈើនោះទៅជាសា្ល្របព្រ្រមួយ។

ជំហានទី៤
(ជម្រើស)

— នៅព្រលសិស្រសសរស្ររប្រវត្តិរឿងរា៉្រវរបស់វត្ថុនោះរួចគ្រូគួររៀបចំតាំងពិព័រណ៍សា្ន្រដ្រ
សិស្រសតូចមួយនៅក្នុងសាលាឬនៅក្នុងថា្ន្រក់រៀនហើយដាក់តាំងបង្ហ្រញវត្ថុទាំងនោះ
ជាមួយនឹងសំណ្ររប្រវត្តិរឿងរា៉្រវន្រវត្ថុនោះ។ប្រសិនបើអាចទៅរួចសូមបន្ថ្រមរូបថត
មា្ច្រស់វត្ថុនោះផងដ្ររ។

— បើវត្ថុមានច្រើនគ្រូគួរត្រប្រងច្រកដាក់តាំងវត្ថុទាំងនោះតាមសម័យកាលប្រវត្តិសាស្រ្ត
ផ្រស្រងៗគា្ន្រ(ឧ.វត្ថុខ្លះបង្កើតឡើងនៅក្នុងសម័យខ្ម្ររក្រហមសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់ក្នុងជីវិត
ប្រចាំថ្ង្រឬវត្ថុអនុស្រសារើយ៍ដ្រលបន្រសល់ទុកមកតាំងពីមុនសម័យខ្ម្ររក្រហម។ល។)
ត្រូវធ្វើយ៉្រងណាឱ្រយសិស្រសអានប្រវត្តិរឿងរា៉្រវរបស់វត្ថុទាំងអស់ដោយអានយ៉្រងឮៗ
និងច្របស់ៗនៅក្នុងបន្ទប់រៀនឬព្រលបើកសម្ព្រធតាំងពិព័រណ៍សា្ន្រដ្រសិស្រស។
យើងធ្វើប្របន្រះដើម្របីផ្តល់តម្ល្រទៅដល់សា្ន្រដ្រសិស្រសរៀបរាប់ប្រវត្តិរឿងរា៉្រវរបស់វត្ថុ
ទាំងនោះ។

ជំហានទី៥ — បិទបញ្ចប់សកម្មភាពន្រះដោយធ្វើការសង្ខ្របខ្លីៗ។តើសិស្រសបានរៀនសូត្រអ្វីថ្មី?
តើពួកគ្រចាប់អារម្មណ៍ប្រណា?តើមានចំណុចណាមួយខុសពីអ្វីដ្រលពួកគ្រធា្ល្រប់
បានដឹងឬគិតកន្លងមកដ្ររឬទ្រ?។ល។

សកម្មភា
ព១០
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តើអ្នកមើលឃើញអ្វីខ្លះ?

— តើវត្ថុនោះមើលទៅប្រៀបដូចជាអ្វី?

— តើវត្ថុនោះជាទូទៅគ្រហៅឈ្ម្រះអ្វី?

— នៅក្នុងតំបន់ប្អូនគ្រហៅឈ្ម្រះអ្វី?

— តើវត្ថុនោះធំទ្រតើវត្ថុនោះធ្ងន់ទ្រ?

— តើវត្ថុនោះមានពណ៌អ្វី?

— តើវត្ថុនោះធ្វើអំពីវត្ថុធាតុប្រភ្រទអ្វី?តើវាធ្វើអំពី
រូបធាតុច្រើនជាងមួយឬ?

— តើវត្ថុនោះផលិតឡើងដោយមា៉្រសុីនឬ
ដោយដ្រ?

— តើមានការសរស្ររអក្រសរនៅពីលើវត្ថុនោះដ្ររ
ឬទ្រឬមានអ្វីមួយបិទជាប់នៅពីលើវត្ថុនោះដ្ររ
ឬទ្រ?

— តើវត្ថុនោះមានសភាពប្របណានៅព្រលន្រះ?

តើវត្ថុនោះប្រើប្រ្រស់ដើម្របីអ្វី?

— តើវត្ថុនោះអាចដំណើរការបានយ៉្រងដូចម្ត្រច?

— តើវត្ថុនោះត្រូវបានប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់អ្វី?

— តើត្រូវការអ្វីបន្ថ្រមទ្រដើម្របីអាចប្រើវត្ថុនោះ
បាន?

— តើនរណាខ្លះធា្ល្រប់បានប្រើប្រ្រស់វត្ថុនោះ?

— តាំងពីដើមឡើយវត្ថុន្រះជារបស់នរណា?

— នៅសព្វថ្ង្រន្រះតើយើងបានប្រើប្រ្រស់វត្ថុដ្រល
ស្រដៀងនឹងវត្ថុន្រះទ្រ?

— តើសព្វថ្ង្រគ្រឈប់ប្រើប្រ្រស់របស់ទាំងន្រះ
ទៀតហើយឬនៅ?

តើវត្ថុនោះមានប្រភពមកពីណា?

— តើវត្ថុទាំងនោះផលិតដោយនរណា
និងកន្ល្រងណា?

— តើវត្ថុនោះមានត្រមួយគត់ឬវត្ថុ
ប្រភ្រទនោះមានជាច្រើនទៀត?

— តើវត្ថុនោះជាវត្ថុមានតម្ល្រដ្ររឬទ្រ?
តើវត្ថុនោះមានតម្ល្រប៉ុនា្ម្រននៅព្រល
នោះ?

— តើវត្ថុន្រះសព្វថ្ង្រមានតម្ល្រប៉ុនា្ម្រន?

តើវត្ថុនោះមានអត្ថន័យដូចម្ត្រចចំពោះ
មា្ច្រស់របស់វា?

— តើមានប្រវត្តិរឿងរា៉្រវនៅពីក្រ្រយវត្ថុ
នោះអ្វីខ្លះ?

— ហ្រតុអ្វីបានជាវត្ថុនោះត្រូវបាន
រក្រសាទុករហូតមកដល់សព្វថ្ង្រន្រះ?

— តើមាននរណាដឹងរឿងរា៉្រវបន្ថ្រមអំពី
វត្ថុនោះទៀតទ្រនិងអត្ថន័យរបស់វា
ចំពោះមា្ច្រស់វត្ថុនោះដ្ររឬទ្រ?

ប្វត្តិន្វត្ថុ-ព័ត៌មានសាវតារ

បញ្ជីកម្ងសំណួរដ្លអាចមាន៖

ស-១០



A-11ស-១១ប្រវត្តិវិទូភាគច្រើនមានក្ដីរំភើបនៅព្រលបានធ្វើការជាមួយនឹងបណ្ណសារដា្ឋ្រននិងមានលទ្ធភាពប្រើប្រ្រស់
ឯកសាររូបថតកាស្រតកិច្ចសមា្ភ្រសន៍ទាក់ទងនិងសម័យកាលមួយដ្រលមានចំណាប់អារម្មណ៍។នៅ
ក្នុងប្រទ្រសភាគច្រើនមិនម្រនមានត្របណ្ណសារដា្ឋ្រនជាតិប៉ុណោ្ណ្រះនោះទ្រ(ដ្រលផ្ទុកឯកសារពីសម័យ
កាលចាស់ៗនិងឯកសាររដ្ឋបាលទាំងអស់របស់រដា្ឋ្រភិបាល)ប៉ុន្ត្រក៏នៅមានបណ្ណសារដា្ឋ្រនផ្រស្រងៗ
ជាច្រើនទៀតផងដ្ររ។ជាទូទៅបណ្ណសារដា្ឋ្រនមានប្រភពឯកសារដើមទីមួយ(ឯកសារដើមពីសម័យ
កាលមុន)ហើយបណា្ណ្រល័យជាប្រភពឯកសារទីពីរ(សៀវភៅទស្រសនាវដ្ដី)ដ្រលត្រូវបោះពុម្ពផ្រសាយ
នៅក្នុងករណីជាច្រើនដោយប្រើប្រ្រស់និងដកស្រង់ច្រញពីប្រភពដើមទីមួយ។ប្រភពដើមទីមួយអាច
ជាអ្វីៗគ្រប់ប្របយ៉្រងដូចជា៖សំណ្ររជាឯកជនឯកសារផ្លូវការរូបថតបទអតា្ថ្រធិប្របយវិទ្រយុគ្រហទំព័រ
កាស្រតផ្រនទីគំនូរអក្រសនៅលើជញ្ជ្រំងផ្ទ្រំងគំនូរកិច្ចសមា្ភ្រសន៍(សហសម័យឬក្រ្រយមកទៀត)
។ល។ប្រភពដើមទីមួយនីមួយៗត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមនុស្រសមា្ន្រក់ឬមនុស្រសមួយក្រុម(ជួនកាល
ដោយមា៉្រសុីនក៏មានដ្ររ)សម្រ្រប់ហ្រតុផលជាក់លាក់អ្វីមួយ។ជារឿយៗកាលៈទ្រសៈន្រការផលិត
ប្របន្រះក៏នៅត្រជាចំណុចមួយគួរឱ្រយចាប់អារម្មណ៍ហើយមានភាពខុសគា្ន្ររវាងឯកសារដ្រលសរស្ររ
នៅក្នុងពន្ធនាគារវាយអត្ថបទនៅក្នុងផ្ទះបកប្រ្រនៅក្នុងការិយល័យរបស់រដា្ឋ្រភិបាលឬបោះពុម្ពនៅ
ទីកន្ល្រងសមា្ង្រត់ឬនៅក្នុងកាលៈទ្រសៈផ្រស្រងទៀត។សំណ្ររអត្ថបទនៅក្នុងឯកសារមួយឬរូបភាពនៅលើ
រូបថតមួយគឺគ្រ្រន់ត្រជាផ្ន្រកមួយរបស់វាប៉ុណោ្ណ្រះ។

សកម្មភាពន្រះគឺជាឱកាសឱ្រយសិស្រសអនុវត្តផ្ទ្រល់ជាមួយឯកសារដើមនិងឯកសារបោះពុម្ពផ្រស្រងៗគា្ន្រ
ដើម្របីស្វ្រងយល់ឱ្រយបានច្របស់និងព្រញល្រញតាមដ្រលអាចធ្វើទៅបានចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ជាក់លាក់
ណាមួយ។គ្រូអាចអនុវត្តសកម្មភាពន្រះដោយលើកយកព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ណាមួយដ្រលមាន
ឯកសារដើមគ្រប់គ្រ្រន់។

ការស្វ្ងយល់ពីប្ភពឯកសារ

សកម្មភា
ព១១
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— ដើម្របីស្វ្រងយល់ពីភាពខុសគា្ន្ររវាងឯកសារដើមនិងឯកសារបោះពុម្ព

— ដើម្របីស្វ្រងយល់ពីរបៀបវិភាគលើប្រភពឯកសារនិងផលប្រយោជន៍និងបញ្ហ្រប្រឈមន្រប្រភព
ឯកសារផ្រស្រងៗ។

— ដើម្របីស្វ្រងយល់ថាតើប្រភពឯកសារមួយអាចមានព័ត៌មានច្រើនប៉ុណា្ណ្រ។

— ដើម្របីស្វ្រងយល់ថាប្រភពឯកសារខុសគា្ន្រអាចនឹងបង្ហ្រញនូវទស្រសនៈផ្រស្រងគា្ន្រនិងដើម្របីស្វ្រងយល់
ព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រណាមួយប្រកបដោយគុណភាព។

រយៈព្ល — ៦០នាទីទៅ៩០នាទី

ចំនួនសិស្ស — ពី២ទៅ៥០នាក់។ប្រសិនបើក្រុមច្រើនជាង១០នាក់ចូរបង្កើតជាក្រុមតូចៗ

សមា្ភ្រៈ
ឧបទ្ទ្ស

— ចម្លងឡើងវិញន្រប្រភពឯកសារយ៉្រងហោចណាស់៥ពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រ
សំខាន់ណាមួយដោយរួមបញ្ចូលទាំងឯកសាររូបថតដ្រលសា្គ្រល់ជាទូទៅ
ពីព្រឹត្តិការណ៍ជាក់លាក់ន្រះផង។

ទីតាំង — ពុំត្រូវការទីតាំងអ្វីជាក់លាក់ទ្រ។សិស្រសអាចធ្វើការងរជាក្រុមៗដាច់ដោយឡ្រក
ពីគា្ន្របានដោយមិនរំខានគា្ន្រទៅវិញទៅមកច្រើនព្រក។

ការរៀបចំ — មុនព្រលចាប់ផ្ដើមសកម្មភាព។គ្រូធ្វើយ៉្រងណាឱ្រយប្រ្រកដថាអ្នកបានពិនិត្រយមើល
គំរូប្រភពទាំងអស់ដោយខ្លួនឯងផ្ទ្រល់និងត្រូវដឹងច្របស់អំពីប្រភពទាំងន្រះ។

— ចូរប្រ្រកដថាមានប្រភពព័ត៌មានយ៉្រងហោចណាស់៥ផ្រស្រងគា្ន្រនិងត្រូវមានទាំង
ប្រភពឯកសារដើមនិងប្រភពឯកសារបោះពុម្ព។ប្រសិនបើអ្នកមិនមានប្រភព
ឯកសារដើមឬមិនមាននៅក្នុងបណ្ណសារដា្ឋ្រន(សាលាឬសា្ថ្រប័ន)។ចូរទៅ
បណ្ណសារដា្ឋ្រនដ្រលនៅជិតអ្នកបំផុតដើម្របីស្នើសុំសំណៅថតចម្លងឬបោះពុម្ពគំរូពី
អ៊ីនធឺណិត។

គោលបំណង

របៀបអនុវត្ត

ជម្ើសដើម្បី
ចាប់ផ្ដើម

គ្រូណ្រនាំសកម្មភាពន្រះដល់សិស្រស។ចូរសួរសិស្រសថាតើអាចពន្រយល់ពាក្រយ
"ប្រភពឯកសារដើម"និង"ប្រភពឯកសារបោះពុម្ព"បានដ្ររឬទ្រ?ចូរបង្ហ្រញ
សិស្រសពីឧទាហរណ៍នៅក្នុងសៀវភៅសិក្រសាគោលដ្រលអ្នកនិពន្ធដកស្រង់ឬ
សរស្ររយោងទៅកាន់ប្រភពឯកសារដើម។ចូរពន្រយល់អត្ថន័យន្រពាក្រយទាំងពីរ
ន្រះដល់សិស្រស។

សកម្មភា
ព១១
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ជំហានទី២ — ចាប់ផ្ដើមដោយការល្រងល្រប្រងសកម្មភាពដើម្របីស្វ្រងយល់ពីភាពខុសគា្ន្ររវាង
ប្រភពឯកសារដើមនិងប្រភពឯកសារបោះពុម្ព។

ចំណាំ៖គ្រូអាចនាំសិស្រសច្រញក្រ្រថា្ន្រក់(កន្ល្រងផ្លូវដើរទីធា្ល្រនៅក្នុងបរិវ្រណ
សាលា)ដើម្របីមានទីធា្ល្ររត់។

— ប្រងច្រកសិស្រសជា២ឬ៣ក្រុមនិងប្រ្រប់ឱ្រយឈរទល់មុខគា្ន្រ។ចូរដាក់ក្រដាស
មួយផ្ទ្រំងធំនៅឆ្ង្រយពីក្រុមនីមួយៗ(បិទជាប់នឹងជញ្ជ្រំងនៅលើផ្ទ្រំងក្រដាស
កាតុងឬនៅលើជើងទ្រក្រដាស់ផ្ទ្រំងធំ។)មួយសន្លឹកសម្រ្រប់មួយក្រុម។ក្រដាស
នីមួយៗគួរមានតារាងពីរ៖សម្រ្រប់ប្រភពឯកសារដើមនិងប្រភពឯកសារ
បោះពុម្ព។

— ទុកព្រលឱ្រយសិស្រសពីរបីនាទីដើម្របីពិភាក្រសាពីភាពខុសគា្ន្ររវាងប្រភពឯកសារដើម
និងប្រភពឯកសារបោះពុម្ព។បនា្ទ្រប់មកគ្រូចាប់ផ្ដើមល្រងល្រប្រងដោយឱ្រយសិស្រស
នៅជួរមុខរត់ទៅផ្ទ្រំងក្រដាសនិងសរស្ររនូវឧទាហរណ៍មួយន្រប្រភពឯកសារ
ដើមឬប្រភពឯកសារបោះពុម្ព។បនា្ទ្រប់ពីសរស្រររួចសិស្រសរត់ចូលកន្ល្រងដើមវិញ
ហើយឱ្រយអ្នកបនា្ទ្រប់រត់ទៅផ្ទ្រំងក្រដាសម្ដង។សិស្រសអាចបន្តធ្វើប្របន្រះរហូតដល់
អស់ម៉្រង។បនា្ទ្រប់ពីល្រងបាន៥ឬ១០នាទីគ្រូត្រូវបញ្ចប់ការល្រងល្រប្រងនិង
ពិនិត្រយមើលផ្ទ្រំងក្រដាសទាំងអស់ថាតើឧទាហរណ៍ទាំងនោះត្រឹមត្រូវដ្ររឬទ្រ។
ចូរគូសខ្វ្រងចោលនូវឧទាហរណ៍ណាដ្រលខុសហើយពន្រយល់ពីភាពខុសគា្ន្ររវាង
ប្រភពឯកសារដើមនិងប្រភពឯកសារបោះពុម្ព។

— ក្រុមណាដ្រលមានឧទាហរណ៍ត្រឹមត្រូវច្រើនជាងគ្របំផុតគឺជាអ្នកឈ្នះ
ល្រប្រងន្រះ។

ជំហានទី១ — គ្រូណ្រនាំពីប្រធានបទនិងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដល់សិស្រស។ចូរពន្រយល់ថា
អ្នកបានប្រមូលប្រភពឯកសារជាច្រើនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ន្រះ។ឥឡូវន្រះសិស្រសអាច
ធ្វើកិច្ចការជាក្រុមអំពីប្រភពត្រមួយគត់។សិស្រសនឹងវិភាគអំពីប្រភពឯកសារនោះ
និងព្រយាយមស្វ្រងរកព័ត៌មានឱ្រយបានច្រើនតាមដ្រលអាចធ្វើទៅបាន។

ជំហានទី២ — ចូរពន្រយល់សិស្រសថាជំហានដំបូងដើម្របីវិភាគទៅលើប្រភពឯកសារមួយគឺត្រូវ
ស្វ្រងរកព័ត៌មានឱ្រយបានច្រើនតាមដ្រលអាចធ្វើទៅបានអំពីប្រភពឯកសារនោះ
ជាមុនសិន។

— ការពិនិត្រយទៅលើប្រភពឯកសារមួយអ្នកអាចរកបានព័ត៌មានជាច្រើនប៉ុន្ត្រ
ទន្ទឹមនឹងន្រះក៏អាចល្រចឡើងនូវសំណួរជាច្រើន។ចូរឱ្រយសិស្រសពិនិត្រយមើល
ឱ្រយបានដិតដល់ទៅលើប្រភពឯកសារនិងបង្កើតបញ្ជីពីរ។បញ្ជីមួយសរស្ររ
អំពីអ្វីៗទាំងអស់ដ្រលសិស្រសដឹងអំពីប្រភពឯកសារនោះ។សិស្រសគួរត្រពណ៌នា
ឱ្រយបានច្របស់លាស់នូវអ្វីដ្រលអាចមើលឃើញនិងបញ្ជីមួយទៀតសរស្ររនូវ
សំណួរដ្រលចាំបាច់ត្រូវមានចម្លើយដើម្របីដឹងបន្ថ្រមអំពីប្រភពឯកសារនោះ។
ឧទាហរណ៍ន្រសំណួរអាចមានលំនាំដូចជា៖តើអ្នកណាបង្កើតប្រភពឯកសរន្រះ
ឡើង(អ្នកនិពន្ធ/អ្នកថតរូប/វិចិត្រករ/។ល។)?តើប្រភពឯកសារន្រះបង្កើតឡើង
នៅទីកន្ល្រងណា?តើវត្ថុធាតុដើមអ្វីដ្រលគ្រប្រើប្រ្រស់និងតើវាមកពីទីកន្ល្រង
ណា?តើសញ្ញ្រសមា្គ្រល់/ដានទាំងន្រះមានប្រភពមកពីទីកន្ល្រងណា?។
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ចំណាំ៖ការដឹងពីគោលបំណងន្រការបង្កើតប្រភពឯកសារ(កំឡុងព្រលសរស្ររ)
គឺជាកតា្ត្រសំខាន់ដើម្របីអាចវាយតម្ល្រពីសារៈសំខាន់ឬគុណតម្ល្រន្រព័ត៌មានដ្រលមាន
នៅក្នុងប្រភពឯកសារនោះ។ន្រះជាការចាំបាច់ដើម្របីស្វ្រងយល់ថាតើអ្នកនិពន្ធប្រើ
ប្រ្រស់ឯកសារឬរូបថតនោះដើម្របីហ្រតុអ្វី?(ការឃោសនាការកត់ត្រ្រការចងចាំ
ការបញ្ជ្រឬការបង្រៀន)។ប្រភពឯកសារនោះចាំបាច់ត្រូវត្រពិនិត្រយឱ្រយបានហ្មត់ចត់
ដោយសារត្រគោលបំណង(សាវតា)ទាំងនោះអាចផ្ល្រស់ប្ដូរព័ត៌មានដ្រលប្រភព
ឯកសារបង្ហ្រញ។ការពិនិត្រយផ្ទៀងផ្ទ្រត់ជាមួយប្រភពផ្រស្រងៗទៀតគឺជារឿងសំខាន់ដ្របិត
អាចឱ្រយយើងយល់ពីទស្រសនៈនិងទិដ្ឋភាពព្រញល្រញន្រព្រឹត្តិការណ៍នោះ។ជាទូទៅ
ប្រភពណាក៏ដោយក៏ចាំបាច់ពិនិត្រយផ្ទៀងផ្ទ្រត់ជាមួយប្រភពផ្រស្រងៗទៀតដ្ររ។លើស
ពីន្រះតាមរយៈការផ្ទៀងផ្ទ្រត់យើងអាចនឹងរកឃើញនូវទស្រសនទានខុសៗគា្ន្រនៅជុំវិញ
ព្រឹត្តិការណ៍ត្រមួយ។ចូរទុកព្រលគ្រប់គ្រ្រន់ឱ្រយសិស្រសដើម្របីពិនិត្រយទៅលើប្រភពឱ្រយបាន
ល្អិតល្អន់។

ជំហានទី៣ — បនា្ទ្រប់ពីក្រុមនីមួយៗបញ្ចប់បញ្ជីសំណួរចូរប្រ្រប់សិស្រសឱ្រយបន្តទៅជំហានបនា្ទ្រប់៖វិភាគ
ព័ត៌មានទាំងអសព់ីប្រភពនោះ។ដោយផ្អ្រកលើប្រភពដ្រលសិស្រសមានតើសិស្រស
អាចនិយយបានអ្វីខ្លះអំពីព្រឹត្តិការណ៍នោះ?ចូរឱ្រយសិស្រសពណ៌នាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ឱ្រយ
បានច្របស់លាស់តាមដ្រលអាចធ្វើទៅបាន។ប្រសិនបើអាចសិស្រសគួរត្រដាក់បញ្ចូល
នៅចំណុចមួយចំនួនដូចជា៖តើមានអ្វីកើតឡើង?តើកើតឡើងនៅកន្ល្រងណា?តើ
កើតឡើងដូចម្ត្រច?តើប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនយ៉្រងដូចម្ដ្រចខ្លះ?តើមានអ្វីកើតឡើង
ព្រលក្រ្រយមកទៀត?(តើអ្វីខ្លះជាផលប៉ះពាល់)។

— គ្រូត្រូវបញ្ជ្រក់ប្រ្រប់សិស្រសថាន្រះមិនម្រនជាការប្រកួតប្រជ្រងគា្ន្រនោះទ្រ៖វាមិនម្រន
ដើម្របីរកឱ្រយឃើញថាក្រុមណាមួយរកបានប្រភពព័ត៌មានច្រើនជាងគ្របំផុតនោះទ្រ។
គោលបំណងគឺដើម្របីពណ៌នាឱ្រយបានច្របស់លាស់តាមដ្រលអាចធ្វើទៅបានដោយប្រើ
ព័ត៌មានដ្រលយើងមានក្នុងដ្រ។ប្រភពផ្រស្រងៗគា្ន្រអាចមានព័ត៌មានខុសៗគា្ន្រហើយវា
ជារឿងធម្មតាទ្រ។

ជំហានទី៤ — គ្រូឱ្រយសិស្រសអានការពណ៌នាអំពីព្រឹត្តិការណ៍។ចូរប្រ្រប់ក្រុមដទ្រទៀតឱ្រយសា្ដ្រប់ដោយ
យកចិត្តទុកដាក់ហើយនៅព្រលសា្ដ្រប់ត្រូវកត់ត្រ្រនូវព័ត៌មានគ្រប់ចំណុចដ្រលមិន
មាននៅក្នុងប្រភពរបស់ពួកគ្រ។សិស្រសគួរប្រើប្រ្រស់ផ្ទ្រំងក្រដាសធំដើម្របីកត់ត្រ្រ។

— បនា្ទ្រប់ពីសិស្រសបានអានការពណ៌នាពីព្រឹត្តិការណ៍រួចហើយប្រ្រប់សិស្រសឱ្រយបិទក្រដាស
ទាំងនោះនៅលើជញ្ជ្រំងដើម្របីឱ្រយសិស្រសគ្រប់គា្ន្រអាចមើលឃើញនូវភាពខុសគា្ន្រនៅក្នុង
ប្រភពនីមួយៗ។

ជំហានទី៥ — ចូរពិភាក្រសាពីលទ្ធផលជាមួយក្រុមទាំងមូល។ចូរសួរសំណួរនានាដូចជា៖

y តើមានភាពខុសគា្ន្រដ្ររឬទ្រនៅក្នុងសាច់រឿង?ហ្រតុអ្វីបានជាវាខុសគា្ន្រ?
y តើព័ត៌មានណាខ្លះដ្រលសិស្រសគិតថា"អាចជឿជាក់បាន"ច្រើនជាង(អាចទុកចិត្ត
បាន)តើហ្រតុអ្វី?
y តើសិស្រសយល់ថាទទួលបានចំណ្រះដឹងពីព្រតឹ្តកិារណ៍ដ្ររឬទ្រ?តើអ្វដី្រលសិស្រសចង់
ដឹងបន្ថ្រមទៀត?តើប្រភពណាផ្រស្រងទៀតដ្រលសិស្រសអាចរកព័ត៌មាននោះបាន?

ជំហានទី៦
(ជម្រើស)

— ចូរនាំសិស្រសទៅទស្រសនកិច្ចបណ្ណសារដា្ឋ្រនណាមួយដ្រលនៅជិតទីកន្ល្រងរបស់អ្នក។

សកម្មភា
ព១១



ស-១១

កា
រស

្វ្ងយ
ល
់ពីប

្ភពឯកសា
រ-ស

កម្មភា
ព១

១

ប្រភពឯកសារដើម៖ផ្ដល់នូវព័ត៌មានដើមន្រព្រឹត្តិការណ៍និងអាចឱ្រយអ្នកចូល
ទៅដល់កម្មវត្ថុ/ប្រធានបទន្រការសិក្រសាដោយផ្ទ្រល់។

ឧទាហរណ៍៖

ក)ឯកសារនានាពីសម័យកាលនោះ(លិខិតកំណត់ហ្រតុប្រចាំថ្ង្រផ្រនការ
របាយការណ៍បញ្ជីគណន្រយ្រយ។ល។)

ខ) រូបថតឬគំនូរ

គ)សាក្រសី

ឃ)ឯកសារសោតទស្រសន៍

ង) វត្ថុនានា

ប្រភពឯកសារបោះពុម្ព៖ផ្ដល់នូវព័ត៌មានប្រយោលនិងការអតា្ថ្រធិប្របយពីអ្នក
ស្រ្រវជ្រ្រវផ្រស្រងៗ។ប្រភពឯកសារបោះពុម្ពពណ៌នាបកស្រ្រយឬវិភាគ(ទៅលើ
ព័ត៌មាន)ពីប្រភពឯកសារដើម។

ឧទាហរណ៍៖

ក) អត្ថបទបោះពុម្ពឬសៀវភៅ

ខ) របាយការណ៍ស្រ្រវជ្រ្រវ

គ) ឯកសារ/ភាពយន្ត

ឃ)កាតាឡុកពិព័រណ៍

ង) អត្ថបទកាស្រតទស្រសនាវដ្ដី

ច) Encyclopedia/wikipedia

ការស្វ្ងយល់ពីប្ភពឯកសារ-ព័ត៌មានសាវតារ



ស-១១

កា
រស

្វ្ងយ
ល
់ពីប

្ភព
ឯក

សា
រ-
ស

កម
្មភា
ព
១
១

ការស្វ្ងយល់ពីប្ភពឯកសារ-ចំណាំ



ស-១២

កិច្ចស
មា
្ភ្ស
សា

ក្សី-ស
កម្មភា

ព១
២

ការនិយយជាមួយមនុស្រសដ្រលធា្ល្រប់ឆ្លងកាត់របបខ្ម្ររក្រហមជាឱកាសដ៏ល្អមួយដើម្របីសិក្រសាអំពី
ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយន្រះ។ដូច្ន្រះការអញ្ជើញសាក្រសីឬអ្នករស់រានមានជីវិតមកកាន់ថា្ន្រក់រៀនគឺជាឱកាសដ៏
មានតម្ល្រមួយសម្រ្រប់សិស្រស។

ស្របព្រលជាមួយគា្ន្រសកម្មភាពន្រះក៏មានការលំបាកដោយសារត្រមូលហ្រតុជាច្រើនផងដ្ររ។ទីមួយ
សាក្រសីមានបទពិសោធន៍រៀងៗខ្លួនដ្រលអាចនឹងខុសពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកដទ្រ។ដូច្ន្រះសិស្រសអាច
ចាត់ទុកដំណើររឿងផ្ទ្រល់ខ្លួនរបស់សាក្រសីមា្ន្រក់ថាជារឿងរា៉្រវទូទៅកាលពីអតីតកាល។ចូរបញ្ជ្រក់ឱ្រយសិស្រស
យល់ថារឿងរា៉្រវរបស់សាក្រសីមា្ន្រក់ត្រូវត្រផ្ទៀតផ្ទ្រត់និងថ្លឹងថ្ល្រងជាមួយប្រភពនិងរឿងរា៉្រវសាក្រសីដទ្រទៀត។

ទីពីរគ្រូត្រូវដឹងជាមុនថាការចងចាំនិងរបៀបដ្រលសាក្រសីនិយយរៀបរាប់មានភាពស្មុគសា្ម្រញ។
ជាពិស្រសសាក្រសីដ្រលធា្ល្រប់បាននិយយជាសាធារណៈជាច្រើនដងពីមុនមកជួនកាលបានរៀបចំសាច់
រឿងដ្រលពួកគ្រយល់ថាសមហ្រតុផល។ដើម្របីការពារខ្លួនឯងកុំឱ្រយរងការឈឺចាប់ជាថ្មីអ្នកខ្លះអាចនឹង
និយយអំពីបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនតាមរបៀបជាក់លាក់ណាមួយ។ឧទាហរណ៍តាមរបៀប"ជាទមា្ល្រប់"
ឬតាមរបៀបដោយប្រយោលដូចជារឿងនោះមិនម្រនជារឿងផ្ទ្រល់ខ្លួនរបស់ពួកគ្រអញ្ចឹង។ចំណុចន្រះ
អាចធ្វើឱ្រយអ្នកសា្ដ្រប់ជាយុវវ័យមានការខកចិត្តពីព្រ្រះពួកគ្រធា្ល្រប់រំពឹងថានឹងបានសា្ដ្រប់សាច់រឿង"ដ្រល
ពណ៌នាយ៉្រងលម្អិត"ឬសាច់រឿងដ្រលសា្ដ្រប់ទៅរំជួលចិត្តច្រញពីមាត់សាក្រសីន្រអតីតកាលដ៏ហិង្រសាមួយ
នោះ។លើសពីន្រះអាចមានហ្រតុផលជាច្រើនដ្រលមនុស្រសទូទៅ(មិនខុសពីយើងគ្រប់គា្ន្រនោះទ្រ)អាច
និយយសាច់រឿងត្រផ្ន្រកណាមួយឬអាចក្រប្រ្រខ្លឹមសារសាច់រឿងខ្លះៗដ្រលយើងមិនចូលចិត្ត។ជួនកាល
មនុស្រសយើងយកបទពិសោធន៍របស់អ្នកដទ្រមកលាយឡំជាមួយនឹងសាច់រឿងផ្ទ្រល់ខ្លួន។

ទោះបីជាយើងគិតដល់ការប្រឈមទាំងន្រះក៏ដោយក៏យើងនៅត្រចង់លើកទឹកចិត្តឱ្រយអ្នកអញ្ជើញសាក្រសី
មកចូលរួមនៅក្នុងថា្ន្រក់រៀនរបស់អ្នកដដ្រល។ដោយយើងគ្រ្រន់ត្រត្រូវធ្វើយ៉្រងណារៀបចំថា្ន្រក់រៀនឱ្រយបាន
ល្អសម្រ្រប់សិស្រសគឺបានហើយ។

កិច្ចសមា្ភ្សសាក្សី

សកម្មភា
ព១២



ស-១២

កិច
្ចស
មា
្ភ្ស
សា

ក្ស
ី-
ស
កម

្មភា
ព
១
២

— ផ្ដល់ឱកាសឱ្រយសាក្រសីច្រករំល្រកពីបទពិសោធន៍និងទស្រសនៈអំពីអតីតកាល

— ផ្ដល់ឱកាសឱ្រយក្ម្រងៗជំនាន់ក្រ្រយបានសា្ដ្រប់ឮនិងជជ្រកជាមួយអ្នកដ្រលបានឆ្លងកាត់របបខ្ម្ររក្រហម
ដោយខ្លួនឯងផ្ទ្រល់។សាក្រសីគឺជាភស្តុតាងសំខាន់និងបានបញ្ជ្រក់ពីអ្វីដ្រលបានកើតឡើង។

— លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងថាមនុស្រសគ្រប់ៗគា្ន្រមានបទពិសោធន៍ផ្រស្រងកាលពីអតីតកាលហើយ
បទពិសោធន៍ទាំងអស់នោះផ្តុំគា្ន្របង្កើនចំណ្រះដឹងពីអតីតកាលកាន់ត្រលម្អិត។

— លើកទឹកចិត្តឱ្រយមានកិច្ចសន្ទនាអន្តរជំនាន់តាមរយៈការផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់សិស្រសក្នុងការជជ្រកជាមួយ
មនុស្រសចាស់ពីរឿងរា៉្រវអតីតកាលនិងអនុវត្តជំនាញ(ការសា្ដ្រប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ការជជ្រកសួរ)
នៅព្រលកិច្ចពិភាក្រសាន្រះ។

រយៈព្ល — ពី៦០ទៅ៩០នាទី

ចំនួនសិស្ស — ពី២នាក់ដល់៥០នាក់

សមា្ភ្រៈ
ឧបទ្ទ្ស

— ជម្រើសរើសទីមួយ៖មិនត្រូវការសមា្ភ្ររៈ

— ជម្រើសរើសទីពីរ៖ភាពយន្តឯកសារស្តីពីរឿងរា៉្រវសាក្រសីមា៉្រសុីនបញ្ច្រំងសា្ល្រយ

ទីតាំង — បន្ទប់សមរម្រយ

ការរៀបចំ ក.ទំនាក់ទំនងជាមួយសាក្រសី៖ជួបសាក្រសីដោយផ្ទ្រល់នៅមុនព្រលអ្នកអញ្ជើញគាត់ឱ្រយមក
ថា្ន្រក់របស់អ្នក។ចូរសួរព័ត៌មានលម្អិតស្តីពីជីវិតរបស់គាត់(ថ្ង្រខ្រឆ្ន្រំកំណើតកន្ល្រង
កំណើតទីកន្ល្រងរស់នៅបច្ចុប្របន្នមុខរបរឪពុកមា្ដ្រយបងប្អូនបង្កើតមុខរបររបស់សាមី
ខ្លួន។ល។)ដើម្របីបានព័ត៌មានសម្រ្រប់ធ្វើការណ្រនាំខ្លួនសាក្រសីឱ្រយទៅសិស្រសក្នុងថា្ន្រក់
របស់អ្នកបានសា្គ្រល់។ចូរពណ៌នាពីសមាសភាពសិស្រសក្នុងថា្ន្រក់របស់អ្នកប្រ្រប់គាត់និង
សួរគាត់ក្រ្រងលោគាត់មានកង្វល់អ្វីមួយ។ចូរសួរសាក្រសីថាតើគាត់ចង់និយយសិន
ទើបបើកឱ្រយសួរជាក្រ្រយឬក៏គាត់ចង់ឆ្លើយសំណួរតាំងពីដើមទីទៅត្រម្ដង?

ខ.ការរៀបចំសិស្រស៖ណ្រនាំពីរឿងរា៉្រវរបស់សាក្រសីឱ្រយសិស្រសដឹងជាមុន។ចូរពន្រយល់សិស្រសស្តី
ពីលក្ខខណ្ឌពីរចំណុចក្នុងផ្ន្រកស្រចក្ដីផ្ដើម(១.ទស្រសនៈផ្ទ្រល់ខ្លួនរបស់សាក្រសីគ្រ្រន់ត្រជា
ទស្រសនៈមួយក្នុងចំណោមទស្រសនៈជាច្រើនប៉ុណោ្ណ្រះ២.រឿងរា៉្រវរបស់សាក្រសីប្រហ្រលជា
ពុំម្រនជារឿងដ៏គួរឱ្រយភា្ញ្រក់ផ្អើលនោះទ្រដោយសារមានហ្រតុផលជាច្រើន)។

ចូរពិភាក្រសាជាមួយសិស្រស៖

y អំពីអារម្មណ៍ដ្រលនឹងអាចកើតឡើងនៅក្នុងថា្ន្រក់៖សិស្រសគួរយល់ដឹងពីមូលហ្រតុន្រ
អារម្មណ៍ខុសៗគា្ន្រនឹងកើតឡើងនិងរបៀបដ្រលពួកគ្រដោះស្រ្រយជាមួយអារម្មណ៍
ប្របនោះ។

y ចូរឱ្រយសិស្រសត្រៀមសំណួរនិងពិភាក្រសាពីរបៀបសួរសំណួរទាំងនោះ។ចូរសម្រ្រចឱ្រយ
សិស្រសត្រមា្ន្រក់សួរសំណួរឬសិស្រសគ្រប់គា្ន្រអាចសួរបាន។

y ពន្រយល់សិស្រសពីរបៀបធ្វើឱ្រយសាក្រសីមានអារម្មណ៍ទទួលបានការសា្វ្រគមន៍និងមាន
ភាពកក់កៅ្ដ្រនៅក្នុងចិត្ត។អ្នកគួររៀបចំកៅអីសមរម្រយមានទឹកសម្រ្រប់ទទួលទាននិង
កង្ហ្ររប្រសិនបើចាំបាច់។

y ពន្រយល់ណ្រនាំដល់សិស្រសពីរបៀបថ្ល្រងអំណរគុណដល់សាក្រសីសម្រ្រប់ការច្រករំល្រក
បទពិសោធន៍។

គោលបំណង



ស-១២

កិច្ចស
មា
្ភ្ស
សា

ក្សី-ស
កម្មភា

ព១
២

របៀបអនុវត្ត-ជម្ើសទី១៖ទស្សនកិច្ចរបស់សាក្សីដោយគ្ម្នភាពយន្តឯកសារ

ជំហានទី១ — សា្វ្រគមន៍សាក្រសីនិងសិស្រសរួចណ្រនាំឱ្រយពួកគ្រសា្គ្រល់គា្ន្រទៅវិញទៅមក។ថ្ល្រង
អំណរគុណដល់សាក្រសីសម្រ្រប់ការចូលរួមនិងច្រករំល្រក។បនា្ទ្រប់មកសាក្រសី
ច្រករំល្រកនិងអនុវត្តតាមរបៀបដ្រលបានសម្រ្រចទុកជាមុនដូចជាសាក្រសី
ចាប់ផ្ដើមនិយយប្រ្រប់រឿងរា៉្រវរបស់គាត់ទៅសិស្រសឬឱ្រយសិស្រសសួរគាត់តាំងពី
ដំបូង។ក្នុងករណីទាំងពីរន្រះចូរលើកទឹកចិត្តសិស្រសសួរសំណួរឱ្រយបានច្រើន
ដើម្របីស្វ្រងយល់ពីបទពិសោធន៍របស់សាក្រសី។

ជំហានទី២ — ក្រ្រយព្រលសាក្រសីចាកច្រញទៅវិញចូរឱ្រយសិស្រសពិភាក្រសាគា្ន្រជាក្រុមពីអ្វី
ដ្រលបានសា្ដ្រប់និងរបៀបដ្រលពួកគ្រយល់រឿងរា៉្រវនោះ។ក្នុងនាមជាគ្រូចូរ
យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអារម្មណ៍របស់សិស្រសនៅព្រលបានសា្ដ្រប់រឿងរា៉្រវដ្រល
សាក្រសីបាននិយយ។

ចំណាំ៖ក្នុងករណីដ្រលសាច់រឿងបាននិយយប្រ្រប់នោះត្រូវការក្រតម្រូវ
(ឧទាហរណ៍៖សាក្រសីអាចនឹងចងចាំមិនច្របស់នូវព័ត៌មានណាមួយឬប្រ្រប់
ពីទីកន្ល្រងខុស)ចូរផ្ដល់ព័ត៌មានដោយប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងន័យធ្វើយ៉្រងណា
កុំឱ្រយសិស្រសមានមន្ទិលសង្រស័យចំពោះសាច់រឿងទាំងមូលដ្រលសាក្រសីបាន
និយយប្រ្រប់។

ជំហានទី៣ — បញ្ចប់សកម្មភាពដោយធ្វើការឆ្លុះបញ្ច្រំងខ្លីមួយ។តើអ្វីដ្រលថ្មីឬគួរឱ្រយចាប់
អារម្មណ៍សម្រ្រប់សិស្រសទ្រ?តើមានអ្វីថ្មីប្ល្រកខុសពីអ្វីដ្រលបានដឹងកន្លងមក
។ល។

ជំហានទី៤
(ជម្រើស)

— សម្រ្រប់កិច្ចការផ្ទះអ្នកអាចឱ្រយសិស្រសសរស្ររលិខិតឬសារខ្លីមួយទៅមិត្ត
ភក្ដិដោយរៀបរាប់ពីដំណើររឿងរបស់សាក្រសី។សូមទុកឱកាសឱ្រយសិស្រស
ជ្រើសរើសរឿងអ្វីដ្រលចាប់អារម្មណ៍ដើម្របីសរស្ររលិខិតឬសារខ្លីខាងលើ។
(សិស្រសសម្រ្រចថាចង់ផ្ញើរលិខិតឬសារខ្លីន្រះទៅមិត្តភក្តិឬមិនផ្ញើរក៏បាន)។

ជម្ើសទី១



ស-១២

កិច
្ចស
មា
្ភ្ស
សា

ក្ស
ី-
ស
កម

្មភា
ព
១
២

ជម្ើសទី២៖ទស្សនាភាពយន្តឯកសារស្តីពីរឿងរ៉្វរបស់សាក្សីនិងសាកសួរ
សាក្សីផ្ទ្ល់

ចំណាំ៖ជម្រើសន្រះមានអត្ថប្រយោជន៍ត្រង់ថាប្រសិនបើអ្នកណាមា្ន្រក់ដ្រល
និយយរឿងរា៉្រវរបស់ខ្លួនជាញឹកញាប់មិនត្រូវបានបង្ខំឱ្រយរៀបរាប់ឡើងវិញ
នូវឧប្របត្តិហ្រតុដ្រលប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតឡើយ។
ភាពយន្តឯកសារនឹងបង្ហ្រញពីផ្ន្រកមួយហើយសាក្រសីអាចផ្ដ្រតត្រទៅលើ
សំណួរពីសិស្រស។

ជំហានទី១ — ចាក់ភាពយន្តឯកសារនោះឱ្រយសិស្រសមើល។បនា្ទ្រប់មកឱ្រយសិស្រសពិភាក្រសាគា្ន្រ
ជាក្រុមពីសំណួរនានាដ្រលទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារក្នុងភាពយន្តឯកសារនោះ
និងដ្រលពួកគ្រចង់សួរទៅកាន់សាក្រសីដោយផ្ទ្រល់។សូមឱ្រយសិស្រសកត់សំណួរ
ទាំងនោះទុក។

ជំហានទី២ សា្វ្រគមន៍សាក្រសីនិងសសិស្រសរួចណ្រនាំឱ្រយពួកគ្រសា្គ្រល់គា្ន្រទៅវិញទៅមក។
ថ្ល្រងអំណរគុណដល់សាក្រសីសម្រ្រប់ការចូលរួមនិងច្រករំល្រក។ទុកឱកាសឱ្រយ
សិស្រសសួរសំណួរទៅសាក្រសី។ចូរលើកទឹកចិត្តសិស្រសសួរសំណួរឱ្រយបានច្រើន
ដើម្របីស្វ្រងយល់ពីបទពិសោធន៍របស់សាក្រសី។

ជំហានទី៣ — ក្រ្រយព្រលសាក្រសីចាកច្រញទៅវិញចូរឱ្រយសិស្រសពិភាក្រសាគា្ន្រជាក្រុមពីអ្វីដ្រល
បានសា្ដ្រប់និងរបៀបដ្រលពួកគ្រយល់រឿងរា៉្រវនោះ។ក្នុងករណីដ្រលសាច់
រឿងបាននិយយប្រ្រប់នោះត្រូវការក្រតម្រូវ(ឧទាហរណ៍៖សាក្រសីអាចនឹង
ចងចាំមិនច្របស់នូវព័ត៌មានណាមួយឬប្រ្រប់ពីទីកន្ល្រងខុស)ចូរផ្ដល់ព័ត៌មាន
ដោយប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងន័យធ្វើយ៉្រងណាកុំឱ្រយសិស្រសមានមន្ទិលសង្រស័យចំពោះ
សាច់រឿងទាំងមូលដ្រលសាក្រសីបាននិយយប្រ្រប់។

— បញ្ចប់សកម្មភាពដោយធ្វើការឆ្លុះបញ្ច្រំងខ្លីមួយ។តើអ្វីដ្រលថ្មីឬគួរឱ្រយចាប់
អារម្មណ៍សម្រ្រប់សិស្រសទ្រ?តើមានអ្វីថ្មីប្ល្រកខុសពីអ្វីដ្រលបានដឹងកន្លងមក
។ល។

ជំហានទី៤
(ជម្រើស)

— សម្រ្រប់កិច្ចការផ្ទះអ្នកអាចឱ្រយសិស្រសសរស្ររលិខិតឬសារខ្លីមួយទៅមិត្ត
ភក្ដិដោយរៀបរាប់ពីដំណើររឿងរបស់សាក្រសី។សូមទុកឱកាសឱ្រយសិស្រស
ជ្រើសរើសរឿងអ្វីដ្រលចាប់អារម្មណ៍ដើម្របីសរស្ររលិខិតឬសារខ្លីខាងលើ។
(សិស្រសសម្រ្រចថាចង់ផ្ញើរលិខិតឬសារខ្លីន្រះទៅមិត្តភក្តិឬមិនផ្ញើរក៏បាន)។

ជម្ើសទី២



ជម្ើសទី៣៖ទស្សនាភាពយន្តឯកសារស្តីពីរឿងរ៉្វរបស់សាក្សីដោយពុំមាន
វត្តមានសាក្សីផ្ទ្ល់

ជំហានទី១ — ណ្រនាំពីមនុស្រសនៅក្នុងភាពយន្តឯកសារទៅកាន់សិស្រស។ពន្រយល់ពីមូលហ្រតុ
ដ្រលអ្នកធ្វើបទបង្ហ្រញពីសាក្រសីពីប្រវត្តិសាស្ត្រ(ឧ.អតីតអ្នករស់រានមានជីវិត
ពីរបបខ្ម្ររក្រហម)រូបន្រះទៅកាន់សិស្រស។ប្រ្រប់ទៅសិស្រសពីអ្វីដ្រលនឹងកើត
មានបនា្ទ្រប់ពីបានទស្រសនាភាពយន្តឯកសារន្រះរួមគា្ន្ររួចហើយ។គ្រូត្រូវត្រៀម
លក្ខណៈទុកជាមុនក្នុងករណីដ្រលសាច់រឿងអាចនឹងពិបាកសា្ដ្រប់និងក្នុង
ករណីដ្រលភាពយន្តឯកសារន្រះប្រើប្រ្រស់រូបភាពឬវើដ្រអូដ្រលមានលក្ខណៈ
ហិង្រសា។រំឭកសិស្រសឱ្រយកត់ត្រ្រចំណុចសំខាន់ៗ។

ជំហានទី២ — ទស្រសនាភាពយន្តឯកសារ។ប្រសិនបើរឿងនោះវ្រងនិងស្មុគសា្ម្រញខា្ល្រំងអ្នក
អាចផ្អ្រកវាបាន(ឬប្រ្រប់ឱ្រយសិស្រសលើកដ្រព្រលចង់សួរសំណួរ)និងពន្រយល់ឬ
ឆ្លើយសំណួរក្នុងព្រលទស្រសនា។

ជំហានទី៣ — បនា្ទ្រប់ពីទស្រសនាភាពយន្តឯកសារចប់សិស្រសអាចកត់ត្រ្រដោយមា្ន្រក់ឯងឬជា
ក្រុមនូវសំណួរណាខ្លះដ្រលពួកគ្រចង់សួរសាក្រសី។ទោះជាសិស្រសមិនអាចសួរ
សាក្រសីដោយផ្ទ្រល់ក៏គ្រូអាចផ្តល់ចម្លើយបានតាមរយៈប្រភពព័ត៌មានផ្រស្រងៗ
ទៀតដ្ររ។

ជំហានទី៤ — បញ្ចប់សកម្មភាពដោយធ្វើការឆ្លុះបញ្ច្រំងខ្លីមួយ។តើអ្វីដ្រលថ្មីឬគួរឱ្រយចាប់
អារម្មណ៍សម្រ្រប់សិស្រសទ្រ?តើមានអ្វីថ្មីប្ល្រកខុសពីអ្វីដ្រលបានដឹងកន្លងមក
។ល។

ជំហានទី៥
(ជម្រើស)

— អ្នកអាចឱ្រយសិស្រសសរស្ររលិខិត/អុីម្រលទៅកាន់បុគ្គលនោះជាកិច្ចការផ្ទះ។
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ជារឿយៗបូជនីយដា្ឋ្រនន្រការចងចាំរៀបចំនៅអតីតទីតាំងដ្រលឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើង។ទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្ម
ទាំងនោះអាចជាគុកឬជាកន្ល្រងសម្រ្រប់ធ្វើទារុណកម្មនិងឃុំឃំងមនុស្រសឬជាទីតាំងសម្រ្រប់សមា្ល្រប់
មនុស្រសយ៉្រងរង្គ្រល។បូជនីយដា្ឋ្រនន្រការចងចាំគឺមានសារៈសំខាន់ខា្ល្រំងណាស់ពីព្រ្រះទីតាំងទាំងន្រះ
បានជួយរក្រសាទុកនៅភស្តុតាងឬតឹកតាងន្រអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះ។ទីតាំងទាំងន្រះក៏ជាទីកន្ល្រង
សម្រ្រប់ញាតិសនា្ត្រននិងមិត្តភក្កិរបស់ជនរងគ្រ្រះមករៀបចំពិធីកាន់ទុក្ខផងដ្ររ។បនា្ទ្រប់ពីបូជនីយដា្ឋ្រន
ន្រការចងចាំជាច្រើនកន្ល្រងបើកទូលាយឱ្រយសាធារណជនចូលទស្រសនាមកទីតាំងទាំងនោះក៏បានផ្តល់
សារដ៏សំខាន់ដល់សង្គមដើម្របីថ្ក្រលទោលចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដ្រលបានកើតឡើងនៅទីនោះ។ប្រវត្តិន្រ
ការបង្កើតបូជនីយដា្ឋ្រនន្រការចងចាំក៏មានលក្ខណៈគួរឱ្រយចាប់អារម្មណ៍ដ្ររ។ទីតាំងទាំងនោះអាចត្រូវ
រដា្ឋ្រភិបាលអង្គការសង្គមសុីវិលឬអ្នករស់រានមានជីវិតរៀបចំបង្កើតឡើង។ការស្វ្រងរកព័ត៌មានថាតើ
ទីតាំងបូជនីយដា្ឋ្រនន្រការចងចាំទាំងនោះបង្កើតឡើងដោយរបៀបណាដោយសារហ្រតុផលអ្វីហើយ
ការបង្កើតន្រះត្រូវចំណាយនិងការខិតខំពុះពារច្រើនឬទ្រ។កតា្ត្រទាំងន្រះអាចឱ្រយយើងដឹងយ៉្រងច្រើនពី
របៀបដ្រលសង្គមមួយន្រះជម្នះឬឆ្លងកាត់អំពើហិង្រសាពីអតីតកាល។

សកម្មភាពន្រះអាចអនុវត្តបានទាក់ទងទៅនិងការធ្វើទស្រសនកិច្ចសិក្រសាទៅកាន់ទីតាំងបូជនីយដា្ឋ្រនន្រការ
ចងចាំ។

ទស្សនកិច្ចបូជនីយដ្ឋ្នន្ការចងចាំ

សកម្មភា
ព១៣



ស-១៣

ទស
្សន
កិច

្ចបូជ
នីយ

ដ
្ឋ្នន

្កា
រច
ងចា

ំ-
ស
កម

្មភា
ព
១
៣

— ដើម្របីផ្តល់ឱកាសឱ្រយសិស្រសបានធ្វើដំណើរទស្រសនកិច្ចសិក្រសាទៅកាន់ទីតាំងប្រវត្តិសាស្រ្តដ្រល
ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្រសាពីអតីតកាលដើម្របីឱ្រយសិស្រសអាចស្វ្រងយល់ពីអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដ្រលបាន
កើតឡើងនៅទីតាំងនោះ។

— ដើម្របីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្រ្តដោយរួមបញ្ចូលពីប្រវត្តិន្រទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មជាក់លាក់
ណាមួយទៅក្នុងទិដ្ឋភាពប្រវត្តិសាស្រ្តទាំងមូល។

— ដើម្របីណ្រនាំពីមុខងរចម្រុះរបស់បូជនីយដា្ឋ្រនន្រការចងចាំពោលគឺជាកន្ល្រងសម្រ្រប់ការគោរព
ការចងចាំការសិក្រសានិងការឆ្លុះបញ្ច្រំងដើម្របីកុំឱ្រយជាន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រដដ្រលៗ។

— ចំណាំ៖ក្រ្រពីហ្រតុផលដ្រលបានលើកឡើងខាងលើបូជនីយដា្ឋ្រនន្រការចងចាំក៏អាចជួយផ្ញើរសារ
ដ៏សំខាន់និងមិនមានលក្ខណៈលម្អៀងទៅមា្ខ្រងទៀតពីសំណាក់រដា្ឋ្រភិបាលឬភាគីទទួលជ័យជម្នះ
នៅក្នុងជម្ល្រះ។យើងត្រូវប្រ្រកដថាការធ្វើបទបង្ហ្រញអំពីប្រវត្តិន្របូជនីយដា្ឋ្រនន្រការចងចាំផ្អ្រក
លើអង្គហ្រតុឬការពិតហើយក្នុងករណីដ្រលមានការលើកឡើងផ្រស្រងគា្ន្រត្រូវយកមកពិចារណាទាំង
អស់។ប្រសិនបើមិនអាចធ្វើបានអំឡុងព្រលទស្រសនកិច្ចសិក្រសាយើងត្រូវពិភាក្រសានិងបន្ថ្រមព័ត៌មាន
ទាំងនោះបនា្ទ្រប់ពីត្រឡប់មកវិញ។

រយៈព្ល — រយៈព្រល២ម៉្រងជាអប្របបរមានៅទីតាំងបូជនីយដា្ឋ្រនន្រការចងចាំ។

ចំនួនសិស្ស — ពី២ទៅ៥០នាក់

សមា្ភ្រៈ
ឧបទ្ទ្ស

— យនយន្តសម្រ្រប់ធ្វើដំណើរ

— សៀវភៅកត់ត្រ្រអំឡុងព្រលទស្រសនកិច្ចសិក្រសា

— ជម្រើស៖អាចរៀបចំពិធីនៅទីតាំងបូជនីយដា្ឋ្រនន្រការចងចាំ
ទីតាំង — បូជនីយដា្ឋ្រនន្រការចងចាំ

ការរៀបចំ — ប្រមូលព័ត៌មានអំពីប្រវត្តិបូជនីយដា្ឋ្រនន្រការចងចាំឱ្រយបានគ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របីរៀបចំ
សំណួរ។

ចូរស្វ្រងរកព័ត៌មានអំពីបូជនីយដា្ឋ្រនន្រការចងចាំ៖

y តើបើកឱ្រយចូលទស្រសនានៅម៉្រងប៉ុនា្ម្រន?

y តើនៅមានអ្នករស់រានមានជីវិតដ្រលអាចច្រករំល្រកពីប្រវត្តិរឿងរា៉្រវរបស់ខ្លួនដ្ររ
ឬទ្រ?

y តើមានមគ្គុទ្រសក៍ឬក៏មគ្គុទ្រសក៍សំឡ្រងដ្ររឬទ្រ?

y តើមានការតាំងពិព័រណ៍ឬទ្រ?តើមានការចាក់បញ្ច្រំងខ្រស្រវើដ្រអូរៀបរាប់ពីប្រវត្តិ
ន្ររឿងរា៉្រវដ្ររឬទ្រ?តើខ្រស្រភាពយន្តនោះសក្ដិសមនឹងវ័យជាសិស្រសដ្ររឬទ្រ?

y តើទីតាំងមានទំហំប៉ុណា្ណ្រ?តើយើងត្រូវចំណាយព្រលប៉ុនា្ម្រនដើម្របីទស្រសនា?

ចូរទាក់ទងទៅទីតាំងបូជនីយដា្ឋ្រនន្រការចងចាំជាមុននិងរៀបចំផ្រនការទស្រសនកិច្ច
ជាមួយមគ្គុទ្រសនៅទីនោះ។ជូនដំណឹងដល់មគ្គុទ្រសនៅចំនួនអាយុនិងកម្រិត
ចំណ្រះដឹងរបស់សិស្រស។សូមត្រៀមខ្លួនក្នុងការនិយយជាមួយអ្នករស់រានមានជីវិត។
ប្រសិនបើសិស្រសចង់រៀបចំពិធីសាសនាសូមជូនដំណឹងទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រង។

គោលបំណង
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របៀបអនុវត្ត-មុនព្លទស្សនកិច្ច

ជំហានទី១ — ចូរណ្រនាំពីសកម្មភាពន្រះទៅសិស្រស៖អ្នកនឹងធ្វើទស្រសនកិច្ចសិក្រសាទៅទីតាំង
បូជនីយដា្ឋ្រនន្រការចងចាំដ្រលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃោរឃៅពីអតីតកាល
ដ្រលកំពុងត្រសិក្រសានៅក្នុងថា្ន្រក់។សូមផ្តល់ព័ត៌មានបឋមពីទីតាំងបូជនីយដា្ឋ្រន
ន្រការចងចាំនិងតួនាទីន្រទីតាំងនោះនៅក្នុងបរិបទទូទៅ។(ឧទាហរណ៍គុក
ន្រះជាគុកដ៏សំខាន់បំផុតមួយពីព្រ្រះ......ឬក៏ជុំរំន្រះគ្រ្រន់ត្រជាជុំរំមួយ
ក្នុងចំណោមជំរុំរាប់រយ......)

ជំហានទី២ — បង្កើតក្រុមសិស្រសនិងស្នើឱ្រយក្រុមនីមួយៗសរស្ររសំណួរដ្រលពួកគ្រអាចគិត
ឃើញទាក់ទងនិងទីតាំងបូជនីយដា្ឋ្រនន្រការចងចាំទាំងន្រះ។ចូរផ្តល់ក្រដាសធំ
ប៊ិចហ្វឺតនិងព្រលវ្រលាគ្រប់គ្រ្រន់ដល់សិស្រសសម្រ្រប់សរស្ររសំណួរ។បនា្ទ្រប់
ពីបញ្ចប់ការសរស្ររសំណួរស្នើឱ្រយក្រុមនីមួយៗឬបិទក្រដាសកម្រងសំណួរ
របស់ខ្លួនទៅលើជញ្ជ្រំង។ចូរផ្តល់ព្រលវ្រលាដល់សិស្រសមើលនិងអានសំណួរ
ទាំងនោះ។

ចំណាំ៖មិនត្រូវឆ្លើយសំណួរទាំងនោះដោយត្រង់ៗឡើយ។ប្រសិនជាអាច
សំណួរទាំងនោះត្រូវស្ថិតនៅជាប់លើជញ្ជ្រំងរហូតដល់ក្រ្រយព្រលត្រលប់មក
ពីបូជនីយដា្ឋ្រនន្រការចងចាំ

ជំហានទី៣ — ជំហានបនា្ទ្រប់គឺធ្វើយ៉្រងណាឱ្រយសិស្រសត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រ្រចចំពោះអ្វី
ដ្រលនឹងមើលឃើញឬជួបប្រទះនៅអំឡុងព្រលទស្រសនកិច្ចសិក្រសា។សួរសិស្រស
ថាតើស្រម៉្រឃើញប្របណាចំពោះទីតាំងនោះ។តើរំពឹងថានឹងបានឃើញ
អ្វីខ្លះ?ហើយមានអារម្មណ៍ប្របណា?ប្រសិនបើក្រុមតូចការផ្ល្រស់ប្តូរយោបល់
ឬការពិភាក្រសាក្នុងចំណោមសមាជិកទាំងអស់អាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅបាន។ក្នុង
ករណីក្រុមធំយើងត្រូវបង្កើតក្រុមតូចៗដើម្របីពិភាក្រសានិងជ្រើសរើសតំណាង
មួយរូបឡើងរាយការណ៍អំពីលទ្ធផល។ចូរផ្តល់ព័ត៌មានដល់សិស្រសពីអ្វីដ្រលនឹង
ឃើញឬទទួលបទពិសោធន៍និងអ្វីដ្រលមិនអាចឃើញ។

ចំណាំ៖ន្រះគឺជាជំហានដ៏មានសារៈសំខាន់ព្រ្រះសិស្រសអាចមានក្តីរំពឹងខុសពី
ការពិត។ក្តីរំពឹងខ្លះអាចនឹងកើតឡើងប៉ុន្ត្រខ្លះទៀតហាក់បីដូចជាហួសហ្រតុ
ព្រកផ្អ្រកលើអារម្មណ៍ភ័យខា្ល្រចឬអារម្មណ៍រវើរវាយ(ឧទាហរណ៍មើលឃើញ
ឈាមប្រឡាក់នៅលើជញ្ជ្រំងឬសា្ត្រប់ឭសម្ល្រងរបស់ជនរងគ្រ្រះ)។ចំពោះ
សិស្រសន្រះជារឿងសំខាន់ដ្រលអាចរំពឹងទុក។ឧទាហរណ៍ឱ្រយសិស្រសដឹងជាមុន
ថាអាចនឹងមានរូបថតសាកសពឬឧបករណ៍ធ្វើទារុណកម្ម។សូមរំឭកសិស្រស
អំពីលទ្ធភាពដ្រលអាចច្រញពីដំណើរទស្រសនកិច្ចសិក្រសាប្រសិនបើមានអារម្មណ៍
ថាតានតឹង។ចូរប្រ្រកដថាសិស្រសបានញុំាអាហាររួចរាល់មុនព្រលទស្រសនកិច្ច។

(ជម្រើស) — សួរសិស្រសថាតើចង់បញ្ចប់ដំណើរទស្រសនកិច្ចសិក្រសានៅទីតាំងបូជនីយដា្ឋ្រនន្រ
ការចងចាំដ្ររឬទ្រ។ប្រសិនបើសិស្រសចង់រៀបចំពិធីសាសនាត្រូវរៀបចំនៅអ្វី
ដ្រលគួរយកទៅ។

មុនព
្ល

ទស្សនកិច
្ច



ស-១៣

របៀបអនុវត្ត-អំឡុងព្លទស្សនកិច្ច

(ជម្ើស) — គ្រូចាប់ផ្តើមទស្រសនកិច្ចសិក្រសាដោយជ្រើសរើសសកម្មភាពគូររូបភាព។វិធីន្រះ
ជួយឱ្រយសិស្រសអាចគិតស្រម្រឃើញថាតើទីតាំងបូជនីយដា្ឋ្រនន្រការចងចាំមាន
រូបភាពប្របណានៅក្នុងព្រលអតីតកាល។សូមមើលសកម្មភាព"រូបភាពពី
អតីតកាល"។សកម្មភាពន្រះអាចធ្វើទៅបានលុះត្រ្រមានរូបថតពីទីតាំងប្រវត្តិ
សាស្រ្តជាក់លាក់ដ្រលអាចប្រើប្រ្រស់បាន។

ជំហានទី១ — ចូរពន្រយល់សិស្រសថាយើងនឹងចាប់ផ្តើមទស្រសនកិច្ចសិក្រសាទៅទីតាំងបូជនីយដា្ឋ្រន
ន្រការចងចាំដើម្របីសិក្រសាស្វ្រងយល់នៅព្រលន្រះ។ចូរពន្រយល់ពីទីកន្ល្រងនិង
ព្រលវ្រលាដ្រលនឹងត្រូវជួបជុំគា្ន្រ។

— ជម្ើសទី១(មានមគ្គុទ្រសក៏)៖សូមណ្រនាំសិស្រសទៅដល់មគ្គុទ្រសក៍។
មគ្គុទ្រសក៍នឹងដឹកនាំទស្រសនាទីតាំងនោះត្រម្តង។សូមរំឭកពីសំណួរដ្រលបាន
កត់ត្រ្រអំឡុងព្រលត្រៀម។

— ជម្ើសទី២(គា្ម្រនមគ្គុទ្រសក៍)៖អនុញ្ញតឱ្រយសិស្រសទស្រសនាដោយខ្លួនឯង
ប្រសិនបើជឿជាក់ពីចំណ្រះដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្រ្ត។គ្រូអាចជម្រុញឱ្រយសិស្រស
ទស្រសនាពិព័រណ៌អចិន្ត្រ្រយ៍ដោយខ្លួនឯង។សូមលើកទឹកចិត្តសិស្រសឱ្រយកត់ត្រ្រ
អំពីអ្វីដ្រលចាប់អារម្មណ៍និងសំណួរដ្រលអាចនឹងមានក្នុងព្រលទស្រសនកិច្ច។

ចំណាំ៖ប្រសិនបើគ្រូឱ្រយសិស្រសទស្រសនាដោយខ្លួនឯងត្រូវប្រ្រកដថាអ្នកត្រូវនៅ
ទីតាំងនោះដើម្របីឱ្រយសិស្រសអាចសួរ។

ជម្ើស — ក្នុងករណីអ្នកយល់ព្រមរៀបចំពិធីសាសនាត្រូវជូនដំណឹងដល់សិស្រសពីទី
កន្ល្រងនិងព្រលវ្រលាដ្រលត្រូវជួបជុំ។

ជម្ើស — ប្រសិនជាអាចសូមមានការពិភាក្រសាជាមួយអ្នករស់រានមានជីវិតនៅក្នុងដំណើរ
ទស្រសនកិច្ចសិក្រសាន្រះ។ជូនដំណឹងដល់សិស្រសពីព្រលវ្រលានិងទីកន្ល្រង។

ចំណាំ៖ការជជ្រកជាមួយអ្នករស់រានមានជីវិតទាមទារឱ្រយមានការត្រៀម
លក្ខណៈជាមុន។ទីមួយការសំខាន់ដ្រលត្រូវដឹងជាមុនពីររឿងរា៉្រវរបស់អ្នក
រស់រានមានជីវិតចង់ច្រករំល្រក។(ឧទាហរណ៍ក្នុងកំឡុងព្រលអ្នករស់រានមាន
ជីវិតច្រករំល្រករឿងរា៉្រវរបស់ខ្លួនសូមឱ្រយសិស្រសសា្ត្រប់ឬសិស្រសសួរសំណួរ។)
ទីពីរគឺមានសារៈសំខាន់នៅព្រលសិស្រសត្រៀមលក្ខណៈឱ្រយបានរួចរាល់ដើម្របី
ជជ្រកជាមួយអ្នករស់រានមានជីវើត។

អំឡុងព្ល
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រច
ងចា
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ព
១
៣



ស-១៣

របៀបអនុវត្ត-ក្្យទស្សនកិច្ច

ជំហានទី១ — ព្រលត្រឡប់មកវិញស្នើរឱ្រយសិស្រសច្រករំល្រកនូវចំណាប់អារម្មណ៍ឬគំនិត
ជាមួយនឹងមិត្តភក្ដិ។ផ្តល់ព្រលវ្រលាឱ្រយបានគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់ការច្រករំល្រក
ន្រះ។

ជំហានទី២ — សូមរំឭកដល់សិស្រសពីកម្រងសំណួរដ្រលបិទលើជញ្ជ្រំងនិងឱ្រយពិនិត្រយម្តង
ទៀតលើសំណួរទាំងនោះ។ស្នើឱ្រយសិស្រសគូសចំណាំសំណួរទាំងអស់ដ្រលមាន
ចម្លើយរួច។ប្រសិនបើមានសំណួរថ្មីទាក់ទងនិងដំណើរទស្រសនកិច្ចឱ្រយសិស្រស
កត់បញ្ចូលទៅក្នុងសំណួរ។

— ជាចុងក្រ្រយត្រូវមើលឱ្រយច្របស់ថាតើសំណួរណាខ្លះដ្រលមិនទាន់បានឆ្លើយ។
ប្រសិនបើអ្នកដឹងឬមានទំនុកចិត្តថាអាចឆ្លើយសំណួរទាំងនោះបាន។សូម
ឆ្លើយសំណួរទាំងនោះភា្ល្រម។ប្រសិនបើសំណួរទាំងនោះត្រូវការព្រលវ្រលា
សិក្រសាឬស្រ្រវជ្រ្រវបន្ថ្រមអ្នកអាចពិភាក្រសាជាមួយសិស្រសពីវិធីសាស្ត្រស្រ្រវជ្រ្រវ
ទាំងនោះ។

ជំហានទី៣
(ជម្ើស)

— ប្រសិនបើមានព្រលវ្រលាត្រូវស្នើឱ្រយសិស្រសសរស្រររបាយការណ៍/អ៊ីម៉្រលទៅ
កាន់មិត្តភក្ដិដោយពណ៌នាពីដំណើរទស្រសនកិច្ចសិក្រសានិងចំណុចដ្រលចាប់
អារម្មណ៍។ប្រសិនបើមិនមានព្រលវ្រលាគ្រប់គ្រ្រន់ទ្រត្រូវរៀបចំឱ្រយទៅជា
កិច្ចការផ្ទះ។

ក្្យ

ទស្សនកិច
្ច

ទស្
សនកិច្ចបូជនីយ

ដ
្ឋ្នន្

កា
រចងចា

-ស
កម្មភា

ព១
៣



ស-១៣
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ទស្សនកិច្ចបូជនីយដ្ឋ្នន្ការចងចាំ-ចំណាំ



ស-១៤

ទស
្សនកិច្ចទីតា

ងប
្វត្តិសា

ស
្ត្-ស

កម្មភា
ព១

៤

ជារឿយៗនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបបមួយមិនត្រឹមត្របន្រសល់ទុកនៅសា្ល្រកសា្ន្រមនិងការចងចាំរបស់
ប្រជាជនប៉ុណោ្ណ្រះនោះទ្រប៉ុន្ត្រក៏បានបន្រសល់ទុកនូវភស្តុតាងនានាដូចជាសា្ល្រកសា្ន្រមអគារនិងទីតាំងដ្រល
ត្រូវប្រើប្រ្រស់កាលពីសម័យមុន។សំណល់ពីទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាអគារឬវត្ថុនានាអាចប្រ្រប់
រឿងរា៉្រវដល់យើងពីអតីតកាលយ៉្រងច្រើន។នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាសំណល់ពីរបបខ្ម្ររក្រហមរួមមាន
សា្ព្រនឬទំនប់ដ្រលសាងសង់ពលកម្មដោយបង្ខិតបង្ខំឬអគារជាមន្ទីរព្រទ្រយខ្ម្ររក្រហម។ល។ទីតាំង
ប្រវត្តិសាស្ត្រមានសារសំខាន់ខា្ល្រំងណាស់ព្រ្រះរក្រសាទុកនូវភស្តុតាងកាលពីអតីតកាល។

ដំណើរទស្រសនកិច្ចទៅកាន់ទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រណាមួយអាចមានឥទ្ធិពលយ៉្រងខា្ល្រំងទៅលើសិស្រស។
ភស្តុតាងជាក់ស្ដ្រងបញ្ជ្រក់បន្ថ្រមទៅសិស្រសថាអំពើអតីតកាលពីអតីតកាលពិតជាកើតមានប្រ្រកដ
ម្រន។"ទីន្រះធា្ល្រប់មានឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងម្រន"ន្រះជាសម្តីទូទៅរបស់យុវជនដ្រលបានទស្រសនាទីតាំង
ចងចាំរងគ្រ្រះន្រឧក្រិដ្ឋកម្ម។ដោយសារត្រសិស្រសភាគច្រើនទទួលចំណ្រះដឹងប្រវត្តិសាស្រ្តត្រតាមរយៈ
សៀវភៅសិក្រសាគោលនិងការដំណាលរឿងរា៉្រវពីក្រុមគ្រួសារត្រប៉ុណោ្ណ្រះដូច្ន្រះក្ម្រងជំនាន់ក្រ្រយលំបាក
ស្រម្រឃើញទិដ្ឋភាពទាំងនោះ។

សកម្មភាពន្រះអនុវត្តទៅបានតាមរយៈដំណើរទស្រសនកិច្ចទៅកាន់ទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រណាមួយដ្រលធា្ល្រប់
កើតមានអំពើហិង្រសាឃោរឃៅពីអតីតកាល។ដោយសារសព្វថ្ង្រទីតាំងជាច្រើនកា្ល្រយជាទីដីធ្លីប្រើប្រ្រស់
របស់ប្រជាជនដូចន្រះពុំមានបន្រសល់សមា្ភ្ររឬជាភស្តុតាងឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងទីតាំងនោះទ្រ។ដូច្ន្រះយើង
មិនអាចសិក្រសាពីទីតាំងនោះបានឡើយ។សកម្មភាពខាងក្រ្រមន្រះជាវិធីសាស្ត្រមួយជម្រុញឱ្រយគ្រូលើក
ទឹកចិត្តសិស្រសឱ្រយស្រ្រវជ្រ្រវពីទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនោះ។

ទស្សនកិច្ចទីតាំងប្វត្តិសាស្ត្

សកម្មភា
ព១៤
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— ផ្ដល់ឱកាសដល់សិស្រសទៅទស្រសនាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រណាមួយដ្រលទាក់ទងទៅនឹងអតីតកាលហិង្រសា
ដើម្របីអាចធ្វើឱ្រយសិស្រសអាចឃើញនិងស្រ្រវជ្រ្រវរកភស្តុតាងន្រឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដ្រលបានកើតមានឡើង
នៅទីនោះ។

— លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រដោយរាប់បញ្ចូលទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រហិង្រសាដ្របិតសិស្រសនឹងដឹង
ថាអំពើហិង្រសាស្ថិតនៅជុំវិញខ្លួនយើងទាំងអស់គា្ន្រ

— ផ្ដល់ចំណ្រះដឹងផ្ន្រកប្រវត្តិសាស្ត្រឱ្រយបានសុីជម្រ្រតាមរយៈការស្រ្រវជ្រ្រវពីប្រវត្តិសាស្ត្រន្រទីតាំង
ឧក្រិដ្ឋកម្មជាក់លាក់នៅក្នុងបរិបថឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធំណាមួយដូចជាឧក្រិដ្ឋក្នុងរបបខ្ម្ររក្រហមជាដើម

រយៈព្ល — មុនទស្រសនកិច្ច៖ត្រូវត្រៀមខ្លួនប្រហ្រល៣០ទៅ៥០នាទី

— ព្រលទស្រសនកិច្ច៖ប្រើព្រលយ៉្រងតិច២ម៉្រង(អាស្រ័យតាមព្រលវ្រលាជាក់ស្ត្រង
និងការទស្រសនា)។

— ក្រ្រយទស្រសនកិច្ច៖ពី៣០ទៅ៦០នាទីសម្រ្រប់ការច្រករំល្រកនិងការ
ឆ្លុះបញ្ច្រំង។

ចំណាំ៖ផ្ន្រកទាំង៣(ការត្រៀមខ្លូន-អំឡុងទស្រសនកិច្ច-ព្រលឆ្លុះបញ្ច្រំង)អាច
ធ្វើឡើងនៅថ្ង្រផ្រស្រងៗគា្ន្របាន។

ចំនួនសិស្ស — ពី២ទៅដល់៥០នាក់

សមា្ភ្រៈ
ឧបទ្ទ្ស

— អំឡុងទស្រសនកិច្ច៖
y ត្រូវមានមធ្រយាបាយធ្វើដំណើរ
y សៀវភៅកត់ត្រ្រ(សម្រ្រប់កត់ត្រ្រនៅក្នុងអំឡុងព្រលទស្រសនា)
y គ្រឿងរណា្ដ្រប់សម្រ្រប់ធ្វើពិធីនៅទីតាំង(ក្នុងករណីចាំបាច់)។

— សម្រ្រប់ការឆ្លុះបញ្ច្រំង៖

y ឧបករណ៍មួយចំនួនសម្រ្រប់បង្កើតជាសមា្ភ្ររៈក្នុងការសម្ដ្រងធ្វើដូចជានៅ
កម្មវិធីផ្រសាយរបស់វិទ្រយុឬទូរទស្រសន៍ស្ដីពីដំណើរទស្រសនកិច្ច។ឧបករណ៍ដូចជា
មីក្រូហ្វូនតុសម្រ្រប់ពិធីករឬពិធីការិនីផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មានពីក្រ្រយក្រដាស
កាតុងចោះដ្រលប្រឡោះដូចជាអ្រក្រង់ទូរទស្រសន៍

ទីតាំង — ផ្ន្រកទីមួយន្រសកម្មភាពគឺទស្រសនកិច្ចនៅខាងក្រ្រ

— ផ្ន្រកទីពីរគឺដើម្របីឆ្លុះបញ្ច្រំងពីទស្រសនកិច្ចសិក្រសាបនា្ទ្រប់ចុះទៅទីតាំងរួច។ចូររក
កន្ល្រងណាមួយអាចឱ្រយសិស្រសសម្ដ្រងឈុតឆកផ្រសាយព័ត៌មាន។ទីតាំងនោះអាចជា
ថា្ន្រក់រៀនឬទីកន្ល្រងណាមួយផ្រស្រងទៀតក៏បាន។

ការរៀបចំ — ចូរប្រមូលព័ត៌មានឱ្រយបានគ្រប់គ្រ្រន់ពីទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះដើម្របីឱ្រយអ្នកអាច
ត្រៀមសំណួរទុកជាមុន។

— ចូរស្វ្រងរកព័ត៌មានចាំបាច់នៅជុំវិញដំណើរទស្រសនកិច្ចសិក្រសាទៅកាន់ទីតាំង៖
y តើទីតាំងនោះស្ថិតនៅទីណា?
y តើទីតាំងនោះមានទំហំប៉ុនណា?តើត្រូវការព្រលយូរប៉ុនា្ម្រនដើម្របីទស្រសនាសព្វ
ទីតាំងនោះ?

គោលបំណង
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y តើមានផ្ទ្រំងព័ត៌មានស្ដីពីទីតាំងនោះដ្ររឬទ្រ?តើមានអ្វីខ្លះដ្រលបានកើតឡើង
នៅទីនោះ?
y តើមានរូបថតប្រវត្តិសាស្ត្រអ្វីខ្លះពីទីតាំងនោះ?
y តើមានមនុស្រសរស់នៅឬធ្វើការនៅក្នុងឬនៅជុំវិញទីតាំងនោះដ្ររឬទ្រ?
y តើអាចមានលទ្ធភាពសមា្ភ្រសន៍ជាមួយអ្នកនៅទីនោះ(ដូចជាអ្នកភូមិ
ចាស់ស្រុក។ល។)?

ប្រសិនបើសិស្រសសម្រ្រចចិត្តថានឹងរៀបចំពិធីសាសនាណាមួយនៅទីតាំងនោះសូម
សាកសួរព័ត៌មានថាតើអាចធ្វើបានដ្ររឬទ្រ។តើមានកន្ល្រងសមស្របដើម្របីរៀបពិធីដ្ររ
ឬទ្រ?តើអ្នកចាំបាច់ស្នើសុំការអនុញ្ញ្រតក្នុងការរៀបចំពិធីនោះដ្ររឬទ្រ?

របៀបអនុវត្ត-មុនព្លទស្សនកិច្ច

ជំហានទី១ — ចូរណ្រនាំសកម្មភាពន្រះទៅសិស្រស៖យើងនឹងទៅទស្រសនកិច្ចនៅទីតាំង
ប្រវត្តិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃោរឃៅកាលពីអតីតកាល។សូមផ្ដល់ព័ត៌មាន
ពីប្រវត្តិត្រួសៗពីទីតាំងនោះកាលពីអតីតកាល។(ឧ.អគារន្រះកាលពីមុន
ធា្ល្រប់ជាមន្ទីរឃុំឃំងមួយក្នុងចំណោមមន្ទីរឃុំឃំងជាច្រើនកន្ល្រងទៀត
នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបត្រយ្រយ។ឬទីតាំងន្រះជាទំនប់សង់ដោយបង្ខំ
ប្រជាជន។ឬអគារន្រះធា្ល្រប់ជា....ហើយមានត្រមនុស្រសមួយក្រុមប៉ុណោ្ណ្រះ
ដ្រលត្រូវបានអនុញ្ញ្រតឱ្រយប្រើប្រ្រស់វា)។

ជំហានទី២ ចូរប្រងច្រកសិស្រសជាក្រុមតូចៗហើយប្រ្រប់ថាពួកគ្រមិនម្រនត្រឹមត្រទៅ
ទស្រសនកិច្ចសិក្រសានៅទីតាំងនោះប៉ុណោ្ណ្រះទ្រប៉ុន្ត្រពួកគ្រក៏ត្រូវសម្ដ្រងធ្វើជា
អ្នកសារព័ត៌មាននិងត្រូវផលិតព័ត៌មានសម្រ្រប់វិទ្រយុឬទូរទស្រសន៍ដើម្របីផ្រសាយ
ព័ត៌មានស្ដីពីទីតាំងទៅដល់សាធារណជនផ្រស្រងទៀត។មានន័យថាសិស្រស
ត្រូវស្វ្រងរកព័ត៌មានពីទីតាំងនោះឱ្រយសព្វជ្រុងជ្រ្រយឬឱ្រយបានច្រើនតាមដ្រល
អាចធ្វើទៅបាន។

ចូរប្រ្រប់សិស្រសឱ្រយត្រៀមខ្លួនសម្រ្រប់ទស្រសនកិច្ចដោយបង្កើតកម្រងសំណួរ
ជាមុន។ឧទាហរណ៍៖តើសិស្រសត្រូវស្វ្រងរកព័ត៌មានអ្វីខ្លះពីទីតាំងនោះ?តើ
ព័ត៌មានប្រភ្រទណាខ្លះដ្រលសិស្រសចាំបាច់ត្រូវកត់ត្រ្រទុកនៅក្នុងសៀវភៅ?

ចូរបំផុសគំនិតថាសិស្រសអាចនឹងស្វ្រងរកព័ត៌មានដ្រលខ្លួនត្រូវការបានយ៉្រង
ដូចម្ដ្រច?តើសិស្រសត្រូវស្វ្រងរកអ្វី?តើអ្នកណាខ្លះដ្រលសិស្រសនិយយ
ជាមួយបាន?

(ជម្រើស) — បើមានព្រលសមស្របសូមសួរសិស្រសថាតើពួកគ្រចង់រៀបចំពិធីសាសនានៅ
ព្រលបញ្ចប់ដំណើរទស្រសនកិច្ចសិក្រសាដ្ររឬទ្រ។ប្រសិនបើសិស្រសចង់រៀបចំពិធី
សាសនាន្រះសូមពិភាក្រសាពីអ្វីដ្រលសិស្រស។តើសិស្រសត្រូវការត្រៀមលក្ខណៈ
សម្រ្រប់រៀបចំកម្មវិធីន្រះយ៉្រងដូចម្ត្រចហើយពួកគ្រត្រូវការនាំយកអ្វីខ្លះមក
ជាមួយ។
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របៀបអនុវត្ត-អំឡុងព្លទស្សនកិច្ច



(ជម្ើស)

— គ្រូចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើរទស្រសនកិច្ចសិក្រសាដោយជ្រើសរើសសកម្មភាពគូរគំនូរ។
វិធីន្រះជួយឱ្រយសិស្រសអាចគិតស្រម្រឃើញថាតើទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រន្រះមាន
រូបភាពប្របណានៅកាលពីអតីតកាល។សូមមើលសកម្មភាព"ការនឹកស្រម្រ
ពីអតីតកាល"។សកម្មភាពន្រះអាចធ្វើទៅបានលុះត្រ្រមានរូបថតពីទីតាំង
កាលពីអតីតកាលជាក់កាលហើយមាននៅសល់អាចយកមកប្រើប្រ្រស់បាន។

ជំហានទី១ — ចូរប្រ្រប់សិស្រសថាពួកគ្រអាចចាប់ផ្ដើម"ការសុើបអង្ក្រតតាមរបៀបអ្នក
សារព័ត៌មាន"ទៅលើទីតាំងន្រះបាន។ដោយមានកម្រងសំណួរនៅក្នុងដ្រ
សិស្រសគួរស្វ្រងរកព័ត៌មាននិងស្រ្រវជ្រ្រវពីទីតាំងនិងតំបន់នៅជុំវិញនោះ។
សិស្រសអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិជិតខាងឬសហគមន៍នៅក្រប្ររៗនោះដើម្របី
សាកសួរព័ត៌មានពីប្រជាជនពីទីតាំងនោះ។ចូរប្រ្រប់សិស្រសឱ្រយប្រមូលព័ត៌មានឱ្រយ
បានច្រើនតាមដ្រលអាចធ្វើទៅបាន។

ចំណាំទី១៖ក្នុងករណីអ្នកប្រ្រប់ឱ្រយសិស្រសដើរមើលទីតាំងដោយខ្លួនឯងចូរឱ្រយ
ប្រ្រកដថាអ្នកមានវត្តមាននៅលើទីតាំងនោះហើយសិស្រសអាចមើលឃើញ
វត្តមានរបស់អ្នក។ក្នុងករណីសិស្រសចង់និយយជាមួយអ្នកក្នុងអំឡុងព្រល
ទស្រសនកិច្ចពួកគ្រងយស្រួលរកអ្នកឃើញ។

ចំណាំទី២៖មនុស្រសមួយចំនួនដ្រលពួកគ្របានសាកសួរអាចជាអ្នកភូមិដ្រល
មិនបានរស់នៅលើទីតាំងនោះទ្រកាលពីអតីតកាល។ប៉ុន្ត្រអ្នកខ្លះអាចជាអ្នក
ដ្រលបានរស់រានមានជីវិតពីរបបនោះ។បើសិស្រសចង់ជួបអ្នករស់រានមានជីវិតពី
របបនោះគ្រូត្រូវទាមទារនូវការត្រៀមរៀបចំខ្លួនជាមុន។ជាការសំខាន់សិស្រស
ត្រូវត្របានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្របីជួបនិងជជ្រកជាមួយអ្នករស់រានមានជីវិតពី
របបនោះ។

សូមមើលការណ្រនាំទី២សម្រ្រប់ការណ្រនាំពីការរៀបចំ។

ជំហានទី២
(ជម្រើស)

— ក្នុងករណីដ្រលអ្នកបានព្រមព្រៀងគា្ន្រថានឹងរៀបចំធ្វើពិធីសាសនា។ចូរប្រ្រប់
សិស្រសពីទីកន្ល្រងនិងព្រលវ្រលាដ្រលត្រូវជួបជុំគា្ន្រ។

អំឡុងព្ល

ទស្សនកិច
្ច



របៀបអនុវត្ត-ក្្យទស្សនកិច្ច

ជំហានទី១ — ព្រលត្រឡប់ទៅសាលាវិញចូរផ្ដល់ព្រលឱ្រយសិស្រសត្រៀមខ្លួនបកស្រ្រយ
លទ្ធផលការស្រ្រវជ្រ្រវរបស់ខ្លួនតាមរបៀប"ការផ្រសាយព័ត៌មាន"។នៅក្នុងក្រុម
នីមួយៗត្រូវមានសមាជិក១ឬ២នាក់ដ្រលត្រូវត្រៀមខ្លួនធ្វើបទបង្ហ្រញ។សិស្រស
ត្រូវសម្រ្រចចិត្តថាតើអ្នកណាត្រូវដើរតួជា"ពិធីករឬពិធីការនី"នៅក្នុងស្ទូឌីយ៉ូ
ហើយតើអ្នកណាត្រូវដើរតួជា"អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានច្រញពីទីតាំងនោះ"?
សិស្រសក៏អាចដើរតួផ្រស្រងទៀតដ្ររដូចជាធ្វើជាអ្នកភូមិឬសាក្រសីដ្រលផ្ដល់
បទសមា្ភ្រសន៍ដល់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន។

— ចូរមើលចំណាំខាងក្រ្រមសម្រ្រប់ជាឧទាហរណ៍ន្រសំណួរដ្ររពិធីករឬពិធី
ការិនីព័ត៌មាននិងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអាចប្រើប្រ្រស់នៅក្នុងការសម្ដ្រង
របស់ខ្លួន។

ជំហានទី២ — ចូរឱ្រយក្រុមនីមួយៗផ្ល្រស់ប្ដូរតួនាទីគា្ន្រនៅក្នុងការសម្ដ្រង។ចូរកំណត់ព្រលវ្រលា
ឱ្រយបានច្របស់លាស់ដល់ប្រសិនបើមានច្រើនក្រុម។

ជំហានទី៣
(ជម្ើស)

— ចូរឆ្លុះបញ្ច្រំងពីទស្រសនកិច្ចសិក្រសានិងសកម្មភាពជាមួយសិស្រស។ចូរសួរសំណួរ
ឆ្លុះបញ្ច្រំងដូចខាងក្រ្រម៖

y តើទស្រសនកិច្ចទៅកាន់ទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រមានលក្ខណៈយ៉្រងដូចម្ដ្រចដ្ររ?

y តើសិស្រសបានរៀនសូត្រពីអ្វីថ្មីខ្លះពីដំណើទស្រសនកិច្ចន្រះដ្ររឬទ្រ?តើមាន
ចំណុចណាខ្លះដ្រលធ្វើឱ្រយសិស្រសចាប់អារម្មណ៍ឬទ្រ?

y ប្រសិនបើសិស្រសត្រូវការពណ៌នាពីទស្រសនកិច្ចន្រះទៅកាន់មនុស្រស
ផ្រស្រងទៀតដូចជាមិត្តភក្ដិឬគ្រួសារតើពួកគ្រនឹងនិយយប្រ្រប់អ្នក
ទាំងនោះយ៉្រងដូចម្ដ្រច?

ទស
្សនកិច្ចទីតា

ងប
្វត្តិសា

ស
្ត្-ស

កម្មភា
ព១

៤

ស-១៤

ក្្យ

ទស្សនកិច
្ច



ឧទាហរណ៍ន្សំណួរសម្្ប់ការសម្ដ្ងតួ៖

សម្រ្រប់ពិធីករឬពិធីការិនីព័ត៌មាន៖

— "ឈ្ម្រះអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន"តើលោកឬលោកស្រីអាចប្រ្រប់យើងបានទ្រថាឥឡូវន្រះអ្នក
កំពុងនៅទីណា?

— តើលោកឬលោកស្រីអាចពណ៌នាពីទិដ្ឋភាពនៅជុំវិញបានដ្ររឬទ្រ?តើមើលឃើញអ្វីខ្លះនៅ
ទីនោះ?

— តើលោកឬលោកស្រីដឹងពីប្រវត្តិទាំងនោះដោយរបៀបណា?តើកន្ល្រងនោះមានប្រវត្តិរឿងរា៉្រវ
យ៉្រងដូចម្ដ្រចខ្លះ?

— តើអ្នកសា្គ្រល់កន្ល្រងនោះយ៉្រងដូចម្ដ្រច?តើអ្នកទទួលបានព័ត៌មានដោយរបៀបណា?

សម្រ្រប់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានពីទីតាំងចង់សមា្ភ្រសអ្នកណាមា្ន្រក់សូមប្រើសំណួរខាងក្រ្រម

— តើលោកឬលោកស្រីមានឈ្ម្រះអ្វី?តើលោកឬលោកស្រីមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយនឹងកន្ល្រង
ន្រះ?

— តើលោកឬលោកស្រីអាចពណ៌នាពីកន្ល្រងន្រះប្រ្រប់យើងបានទ្រ?តើនៅទីនោះមានអ្វីដ្រល
បានកើតឡើង?

— តើលោកឬលោកស្រីដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រន្រះដោយរបៀបណា?
ស-១៤

ទស
្សន
កិច

្ចទីតា
ំងប

្វត
្តិសា
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្មភា
ព
១
៤

ទស្សនកិច្ចទីតាំងប្វត្តិសាស្ត្-ព័ត៌មានសាវតារ



ស-១៥

រូបភា
ពពីអតីតកា

ល
-ស

កម្មភា
ព១

៥

ការគិតពីរូបភាពក្នុងព្រលអតីតកាលអាចជាការលំបាកសម្រ្រប់មនុស្រសនៅក្នុងព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ។
ព្រឹត្តិការណ៍ដ្រលបានកន្លងផុតកាន់ត្រយូរអ្វីៗជាច្រើនបានផ្ល្រស់ប្ដូរដូចជាអគារផ្លូវយនយន្ត
សម្លៀកបំពាក់និងរបស់របរដ្រលពួកគ្រធា្ល្រប់បានប្រើប្រ្រស់។ល។ជាពិស្រសចំពោះទីតាំងដ្រលកើតមាន
អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មពីអតីតកាល។ប្រសិនបើអំពើហិង្រសាក្នុងអតីតកាលបានកើតឡើងតាំងពីយូរមកហើយ
នៅលើទីតាំងន្រះរហូតមកដល់ព្រលន្រះទីតាំងន្រះមានការប្រ្រប្រួលច្រើន។ព្រលខ្លះយើងមិនអាច
មើលឃើញទិដ្ឋភាពពីអតីតកាលថ្រមទៀតផង។ប៉ុន្ត្រដោយសាមានរូបថតពីអតីតកាលនិងការពិនិត្រយ
ឱ្រយបានល្អិតល្អន់យើងអាចស្វ្រងយល់ពីទិដ្ឋភាពផ្រស្រងៗដ្រលបានកើតឡើងនៅទីកន្ល្រងន្រះកាលពី
អតីតកាល។

សកម្មភាពន្រះជម្រុញឱ្រយសិស្រសចំណាយព្រលដើម្របីស្វ្រងរកនិងថាតើទីតាំងទាំងន្រះមានទិដ្ឋភាព
ដូចម្ដ្រចកាលពីអតីតកាល។បនា្ទ្រប់មកសិស្រសគួរទៅកាន់ទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រឬទីតាំងបូជនីយដា្ឋ្រនន្រការ
ចងចាំណាមួយ។សិស្រសត្រូវគូររូបភាពលម្អិតពីសា្ថ្រនភាពបច្ចុប្របន្នរបស់ទីតាំងន្រះ។បនា្ទ្រប់មកឱ្រយសិស្រស
ធ្វើការប្រៀបធៀបពីគំនូររបស់ខ្លួនជាមួយនឹងរូបថតប្រវត្តិសាស្ត្រដ្រលមាននៅទីកន្ល្រងត្រមួយនឹងធ្វើការ
ពិនិត្រយឱ្រយបានល្អិតល្អន់ចំពោះរូបភាពដ្រលបានគូរក្នុងព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ។សិស្រសកត់សមា្គ្រល់ផ្រស្រងៗ
នៅក្នុងរូបថតប្រវត្តិសាស្ត្រហើយអាចនិងគិតពីរឿងរា៉្រវអតីតកាលដ្រលបានកើតឡើងនៅទីនោះ។

រូបភាពពីអតីតកាល

សកម្មភា
ព១៥
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— ដើម្របីសង្ក្រតពីសា្ថ្រនភាពបច្ចុប្របន្នឱ្រយបានល្អិតល្អន់តាមរយៈការគូររូបភាព

— ដើម្របីស្វ្រងយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដ្រលបានកើតឡើង"នៅទីកន្ល្រងបច្ចុប្របន្នដ្រល
មើលទៅមានសភាពធម្មតា"។

— ដើម្របីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងប្រសិនបើពិនិត្រយឱ្រយបានល្អិតល្អន់យើងនៅត្រអាចមើលឃើញពីដាន
អតីតកាល។

— ដើម្របីផ្ដល់ឱកាសឱ្រយសិស្រសបានសា្គ្រល់ទីតាំងដោយការមើលផ្ទ្រល់ជាក់ស្ដ្រងជាជាងការទទួល
ព័ត៌មានបន្តពីគ្រ។

ចំណាំ៖សកម្មភាពន្រះអាចអនុវត្តន៍ទៅបានប្រសិនបើមានរូបថតពីទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រណាមួយ
កាលពីអតីតកាល។អ្វីដ្រលសំខាន់គឺវត្ថុជាក់លាក់មួយចំនួននៅក្នុងរូបថតប្រវត្តិសាស្ត្រដ្រលអាច
មើលឃើញនៅព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ(ឧ.ផ្ទះផ្លូវសា្ព្រនជញ្ជ្រំងដើមឈើ។ល។)

ចំណាំ៖សកម្មភាពន្រះគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អមួយដើម្របីទស្រសនាបូជនីយដា្ឋ្រនន្រចងចាំឬទីតាំង
ប្រវត្តិសាស្ត្រណាមួយ។

រយៈព្ល — ៣០នាទី

ចំនួនសិស្ស — ពី២ដល់៥០នាក់

សមា្ភ្រៈឧបទ្ទ្ស y ក)រូបថតប្រវត្តិសាស្ត្រ(បើសិនជាអាចបោះពុម្ពលើក្រដាសទំហំA4)

y ខ)ជើងទម្រសម្រ្រប់គូរគំនូរខ្ម្រដ្រក្រដាសឬសៀវភៅ(ដ្រលមានទំព័រពុំ
មានបនា្ទ្រត់)

ទីតាំង — ន្រះជាសកម្មភាពនៅខាងក្រ្រ។គ្រូអាចនាំសិស្រស/ថា្ន្រក់រៀនរបស់ខ្លួនទៅកាន់
ទីកន្ល្រងជាក់ស្ដ្រងចំពោះរូបថតប្រវត្តិសាស្ត្រដ្រលបានជ្រើសរើសនិងជារូបថត
នៅទីតាំងនោះ។

ការរៀបចំ — ចូរជ្រើសរើសរូបថតប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ្រលបង្ហ្រញពីទីតាំងជាក់លាក់ឬព្រឹត្តិការណ៍
ជាក់លាក់ណាមួយដ្រលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងអំពើហិង្រសាក្នុងអតីតកាលដ្រល
បានចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការបង្រៀនរបស់អ្នក។

— ចូរប្រ្រកដថាគ្រូបានដឹងពីទីតាំងនោះហើយទីតាំងនោះគឺត្រូវនិងរូបថតរបស់
អ្នក។

គោលបំណង



ចំណាំ៖គំនិតសម្រ្រប់សកម្មភាពន្រះបានច្រករំល្រកដោយGottfried Koesslerដ្រលអញ្ជើញ
មកពីគម្រ្រង“Verunsichernde Orte”. © Verunsichernde Orte។

ស-១៥

រូបភា
ពពីអតីតកា

ល
-ស

កម្មភា
ព១

៥

របៀបអនុវត្ត

ជំហានទី១ — មុនព្រលចាកច្រញពីទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រ។ចូរពន្រយល់សកម្មភាពដល់សិស្រស។
បនា្ទ្រប់មកឱ្រយសិស្រសគូររូបភាពពីសា្ថ្រនភាពដ្រលបានមើលឃើញ។បនា្ទ្រប់ពីបាន
គូររូបភាពរួចរាល់ហើយគ្រូត្រូវប្រៀបធៀបរូបភាពទាំងនោះជាមួយនឹងរូបថត
ដ្រលបានថតបង្ហ្រញពីទីកន្ល្រងន្រះក្នុងព្រលអតីតកាល។

ជំហានទី២ — ចូរនាំសិស្រសទៅកាន់ទីតាំងដ្រលអ្នកថតរូបបានថតក្នុងកំឡុងព្រល
អតីតកាល។ចូរកុំទាន់បង្ហ្រញរូបថតប្រវត្តិសាស្ត្រនោះឱ្រយសោះ។ចូរផ្ដល់ឱ្រយ
សិស្រសមា្ន្រក់ៗនូវខ្ម្រដ្រជើងទម្រសម្រ្រប់គូររូបភាពនិងក្រដាសA-4មួយឬ
ពីរសន្លឹក។ចូរពន្រយល់សិស្រសឱ្រយពិនិត្រយមើលទិដ្ឋភាពនិងសា្ថ្រនភាពទីតាំងបាន
ល្អិតល្អន់ហើយឱ្រយសិស្រសគូរពីអ្វីដ្រលបានមើលឃើញតាមដ្រលអាចធ្វើទៅ
បាន។ចូរទុកព្រលឱ្រយសិស្រសមា្ន្រក់ៗ១៥នាទី។

ចំណាំ៖ក្នុងករណីដ្រលសិស្រសនិយយថាគូររូបភាពមិនច្រញចូរប្រ្រប់សិស្រសថា
សកម្មភាពន្រះមិនម្រនជាការប្រកួតគូររូបភាពទ្រ។គឺគ្រ្រន់ត្រដើម្របីហ្វឹកហាត់
ឱ្រយបានល្អិតល្អន់ក្នុងការគូរពីអ្វីមួយ។បើទោះបីការគូររូបភាពនោះតាមរបៀប
ណាក៏ដោយក៏មិនអ្វីដ្ររ។ប្រសិនបើសិស្រសនៅត្របារម្ភខា្ល្រំងពីការគូររូបភាពចូរ
ប្រ្រប់ថានៅព្រលគូររូបភាពរួចមិនចាំបាច់បង្ហ្រញក៏បានដ្ររ។

ជំហានទី៣ — បនា្ទ្រប់ពីសិស្រសទាំងអស់បានបញ្ចប់ការគូររូបភាពហើយ។ចូរប្រងច្រកសិស្រសជា
ក្រុមដោយមួយក្រុមមានសមាជិក៥នាក់។បនា្ទ្រប់មកឱ្រយរូបថតប្រវត្តិសាស្ត្រ
ដ្រលបានបោះពុម្ពទៅឱ្រយក្រុមនីមួយៗ។ទុកព្រលឱ្រយសិស្រសធ្វើការប្រៀបធៀប
រូបថតក្នុងព្រលបច្ចុប្របន្នជាមួយនឹងសា្ថ្រនភាពប្រវត្តិសាស្ត្រ។ចូរលើកទឹកចិត្ត
សិស្រសឱ្រយបង្ហ្រញពីព័ត៌មានលម្អិតទាំងនោះដ្រលអាចរកឃើញ។សកម្មភាព
មួយផ្ន្រកន្រសកម្មភាពន្រះត្រូវធ្វើនៅខាងក្រ្រពោលគឺនៅកន្ល្រងដ្រលសិស្រស
បានគូររូបភាព។

ជំហានទី៤ — សកម្មភាពន្រះគឺជាការណ្រនាំសម្រ្រប់ទស្រសនាបូជនីយដា្ឋ្រនន្រការចងចាំនិង
ទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រ។សកម្មភាពន្រះអាចធ្វើបន្តដោយការចុះទស្រសនកិច្ចសិក្រសា
ឬការធ្វើបទបង្ហ្រញអំពីទីតាំង។សូមមើលសកម្មភាព"ទស្រសនាបូជនីយដា្ឋ្រនន្រ
ការចងចាំ"ឬ"ទស្រសនាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រ"។

សកម្មភា
ព១៥



រូបថតប្រវត្តិសាស្ត្រ៖ផ្លូវចូលទៅកាន់ជំរំឃុំឃំង
Buchenwald(អាល្លឺម៉ង់)នៅឆ្ន្រំ១៩៣៩(?)

ទីកន្ល្រងដដ្រលនៅលើទីតាំងរំឭកជនរងគ្រ្រះ
(អាល្លឺម៉ង់)នាឆ្ន្រំ២០១៣

រូបថតជាឧទាហរណ៍៖
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រូបភាពពីអតីតកាល-ព័ត៌មានសាវតារ

ចំណាំ



ស-១៦

ស្
ចក្ដីថ

្ល្ថ្នូរនិងភស
្តុតា
ង-ស

កម្មភា
ព១

៦

ដើម្របីបង្ហ្រញហិង្រសាពីអតីតកាលក្នុងសម័យកាលណាមួយយើងចាំបាច់ត្រូវបង្ហ្រញភស្តុតាង។ភស្ដុតាង
ទាំងនោះអាចជារូបថតសាកសពរូបភាពការធ្វើទារុណកម្មគំនរសាកសពរណៅ្ដ្រកប់សពជនរងគ្រ្រះ។
ល។ព្រលខ្លះរូបថតទាំងនោះថតដោយជនដ្រដល់ឬអ្នកប្រព្រឹត្តិត្រព្រលខ្លះរូបភាពទាំងនោះថត
ក្រ្រយព្រលរកឃើញដោយអ្នកថតរូបរបស់រដា្ឋ្រភិបាលឬដោយបុគ្គលដទ្រទៀត។សព្វថ្ង្ររូបថតក្នុង
ទម្រង់ខាងលើន្រះមាននៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិវិទ្រយានិងការតាំងពិព័រណ៍នានា។ការបង្ហ្រញរូបថតទាំងន្រះ
ជាសាធារណៈជាការសម្រ្រចចិត្តមួយដ្រលយើងគួរថ្លឹងថ្ល្រងឲ្រយបានត្រឹមត្រូវនិងដោយប្រយ័ត្នប្រយ្រង
រវាងការគោរពសិទ្ធិនិងស្រចក្ដីថ្ល្រថ្នូររបស់មនុស្រសនៅក្នុងរូបថតនិងភាពចាំបាច់ក្នុងបង្ហ្រញភស្តុតាង
ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្ម។

សកម្មភាពន្រះនឹងជួយឲ្រយយើងពិនិត្រយសុីជម្រ្រទៅលើសមា្ភ្ររៈឧបទ្ទ្រសបម្រើក្នុងការងរអប់រំដូចជា
សៀវភៅប្រវត្តិវិទ្រយាឬការតាំងពិព័រណ៍លើប្រធានបទប្រវត្តិសាស្ត្រណាមួយ។លើសពីន្រះយើងនឹងអាច
ពិចារណាថាតើយើងធ្វើប្របណាដើម្របីជ្រើសយករូបថតទាំងអស់ឬផ្ន្រកណាមួយក្នុងការបង្ហ្រញ
ភស្តុតាងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ។ក្រ្រពីន្រះសកម្មភាពន្រះនឹងជួយឲ្រយមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាង
មុនក្នុងការបង្ហ្រញភស្តុតាងស្ដីពីអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយដ្រលមិនគួរបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ស្រចក្ដីថ្ល្រថ្នូរ
របស់អ្នកដ្រលបាត់បង់ជីវិតរួចហើយនិងប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តប្រជាជនសព្វថ្ង្រដ្រលអាចជាសាច់ញាតិឬ
សមាជិករបស់ក្រុមគ្រួសារដ្រលធា្ល្រប់ឆ្លងកាត់អំពើហិង្រសាពីអតីតកាល។

ជារួមសកម្មភាពន្រះនឹងជួយឲ្រយយើងពិចារណាពីសំណួរ៖តើមានវិធីណាមួយដ្រលយើងបង្ហ្រញ
រូបថតជនរងគ្រ្រះដើម្របីធ្វើជាភស្តុតាងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប៉ុន្ត្រក្នុងន័យន្រការរក្រសាស្រចក្ដីថ្ល្រថ្នូររបស់ជន
រងគ្រ្រះ?ជាក់ស្ដ្រងពុំមាននិយមន័យអន្តរជាតិសម្រ្រប់ពាក្រយស្រចក្ដីថ្ល្រថ្នូរឡើយប៉ុន្ត្រជាទូទៅស្រចក្ដី
ថ្ល្រថ្នូរមាននិយមន័យថាជាការគោរពគុណតម្ល្រផ្ទ្រល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលណាមួយ។សូមឲ្រយសិស្រសរបស់អ្នក
ពិភាក្រសាគា្ន្រអំពីការយល់ឃើញរបស់ពួកគ្រចំពោះនិយមន័យន្រពាក្រយស្រចក្ដីថ្ល្រថ្នូរ។

ស្ចក្ដីថ្ល្ថ្នូរនិងភស្តុតាង

សកម្មភា
ព១៦
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— ពិភាក្រសាជាមួយសិស្រសអំពីការយល់ឃើញរបស់ពួកគ្រលើអត្ថន័យរួមន្រពាក្រយស្រចក្ដីថ្ល្រថ្នូរ។

— ពន្រយល់សិស្រសឲ្រយយល់អំពីពាក្រយស្រចក្ដីថ្ល្រថ្នូររបស់មនុស្រសដ្រលស្ថិតនៅលើរូបថតប្រវត្តិសាស្ត្រ។

— បំផុសឲ្រយមានសំណួរលើការប្រើប្រ្រស់រូបថតប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសៀវភៅសិក្រសាគោលនិងការ
តាំងពិព័រណ៍ដោយឈរលើជំហរន្រការគោរពស្រចក្ដីថ្ល្រថ្នូរ។

— លើកទឹកចិត្តដល់ភាពច្ន្រប្រឌិតរបស់សិស្រសឱ្រយពួកគ្ររិះរកគំនិតថ្មីៗក្នុងការតាំងបង្ហ្រញរូបថតឬរូបភាព
ជាភស្តុតាងក្នុងន័យការពារស្រចក្ដីថ្ល្រថ្នូររបស់មនុស្រសនៅក្នុងរូបថត។

ចំណាំ៖បញ្ហ្រប្រឈមន្រសកម្មភាពន្រះគឺគ្រូត្រូវចាំបាច់បង្ហ្រញពីរូបថតន្រសាកសពមនុស្រសទៅកាន់
សិស្រសដើម្របីចាប់ផ្ដើមពិភាក្រសា។ដើម្របីដោះស្រ្រយបញ្ហ្រន្រះគ្រូអាចលើកបង្ហ្រញរូបថតនោះមួយភ្ល្រត
រួចដាក់រូបថតទាំងនោះផ្ក្រប់នៅលើតុវិញ។សូមកុំបិទរូបថតនោះនៅលើកា្ដ្ររខៀនឬលើកបង្ហ្រញ
សិស្រសយូរឱ្រយសោះ។

រយៈព្ល — ពី៣០ទៅ៩០នាទី

ចំនួនសិស្ស — ពី២ទៅ៥០នាក់(បើមានសិស្រសច្រើនត្រូវប្រងច្រកសិស្រសជាក្រុមតូចៗក្នុងមួយ
ក្រុមមានសមាជិកច្រើនបំផុត៥នាក់)

សមា្ភ្រៈ
ឧបទ្ទ្ស

y ជម្រើសទី១៖សៀវភៅពុម្ពប្រវត្តិវិទ្រយាដ្រលមានរូបថតសាកសពរូបថត
ទារុណកម្ម។

y ជម្រើសទី២៖គ្រូរៀបចំពិព័រណ៍ក្នុងថា្ន្រក់ដ្រលជារូបថតសាកសពរូបថត
ទារុណកម្ម។

ទីតាំង — មិនកំណត់ទីតាំង

ការរៀបចំ — ជម្រើសទី១៖ជ្រើសរើសសៀវភៅពុម្ពប្រវត្តិវិទ្រយានិងរូបថតសាកសពមួយចំនួន
ដ្រលគ្រូចង់បង្ហ្រញនិងពិភាក្រសាជាមួយសិស្រស។

— ជម្រើសទី២៖គ្រូត្រូវប្រ្រកដថាបានពិនិត្រយនិងយល់អំពីផ្ន្រកនីមួយៗន្រពិព័រណ៍
ដ្រលចង់ប្រើប្រ្រស់ដើម្របីបង្ហ្រញនិងពិភាក្រសាជាមួយសិស្រស។

ចំណាំ៖ត្រូវប្រ្រប់សិស្រសពីទំព័រណាមួយក្នុងសៀវភៅពុម្ពប្រវត្តិវិទ្រយាឬចំណុចណា
ដ្រលសិស្រសត្រូវមើលនៅព្រលចាប់ផ្ដើមសកម្មភាព។

គោលបំណង
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៦

របៀបអនុវត្ត

ជំហានទី១ — ចូរឱ្រយសិស្រសពិភាក្រសាគា្ន្រជាគូឬជាក្រុមតូចៗពីអត្ថន័យន្រពាក្រយស្រចក្ដីថ្ល្រថ្នូរនិង
ភស្តុតាងដោយប្រើប្រ្រស់រូបថតជាទឡ្ហីករណ៍។ការជជ្រកពីនិយមន័យន្រពាក្រយ
ស្រចក្ដីថ្ល្រថ្នូរត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់និងការពិភាក្រសាវ្រងឆ្ង្រយ។គ្រូអាចបញ្ចប់
កិច្ចពិភាក្រសាន្រះតាមរយៈការណ្រនាំឲ្រយសិស្រសផ្ដល់និយមន័យរួមមួយសម្រ្រប់ពាក្រយ
ស្រចក្ដីថ្ល្រថ្នូរ។

ជំហានទី២ — ជម្រើសទី១៖សៀវភៅពុម្ពប្រវត្តិវិទ្រយាដ្រលមានរូបថតអ្នកសា្ល្រប់ឬរូបថត
ទារុណកម្ម។ចូរឱ្រយសិស្រសបើកមើលសៀវភៅពុម្ពត្រង់រូបថតដ្រលបង្ហ្រញពីសាក
សព។ចូរឱ្រយពួកគ្រពិភាក្រសានៅក្នុងក្រុមថាតើមានរូបថតណាខ្លះដ្រលធ្វើឱ្រយពួកគ្រ
មានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងចិត្ត?ក្នុងករណីសៀវភៅនោះមានរូបថតច្រើនសូម
ជ្រើសរើសយករូបថតមួយសន្លឹកណាដ្រលសិស្រសអាចបកស្រ្រយច្របស់លាស់និង
មានអំណះអំណាងត្រឹមត្រូវ។

— ជម្រើសទី២៖ដាក់តាំងរូបថតក្នុងថា្ន្រក់រួមទាំងរូបថតសាកសពឬទារុណកម្ម។
រួចឲ្រយសិស្រសទស្រសនារូបថតទាំងអស់និងពិភាក្រសាតាមក្រុមលើសំណួរតើមានរូបថត
ណាខ្លះដ្រលធ្វើឱ្រយមានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងចិត្ត?ក្នុងករណីសិស្រសលើកពី
រូបថតច្រើនសន្លឹកសូមឲ្រយសិស្រសជ្រើសរើសយករូបថតមួយសន្លឹកណាដ្រលសិស្រស
អាចបកស្រ្រយច្របស់លាស់និងមានអំណះអំណាងត្រឹមត្រូវ។

ជំហានទី៣ — ចូរឱ្រយសិស្រសលើកពីគំនិតមួយយ៉្រងតិចជុំវិញការពិភាក្រសាពីសំណួរតើគ្រអាច
បង្ហ្រញរូបថតដដ្រលន្រះដោយតាមរបៀបដូចម្ដ្រចនៅក្នុងសៀវភៅឬការតាំង
បង្ហ្រញជាសាធារណៈក្នុងន័យន្រការគោរពដល់ស្រចក្ដីថ្ល្រថ្នូររបស់ជនរងគ្រ្រះ
នៅក្នុងរូបថត?

ចំណាំ៖ដើម្របីជួយដល់សិស្រសគ្រូអាចបំផុសសំណួរបន្ថ្រមថា៖តើគ្រអាចបិទបាំង
ផ្ន្រកខ្លះន្រសាកសពបានដ្ររឬទ្រ?បើសិនជាបិទផ្ន្រកណាមួយន្ររូបថតឬបាំងវា
ឱ្រយព្រ្រលៗឬកាត់វាច្រញតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់អត្ថន័យរួមន្ររូបថតនោះដ្រទ្រ?
តើគ្រអាចដាក់សំណ្ររខ្លីនៅក្រប្រររូបថតដើម្របីពន្រយល់ពីរូបថតបានទ្រ?បើបានតើ
សរស្ររពន្រយល់ប្របណា?

ជំហានទី៤ — ចូរឱ្រយក្រុមទាំងអស់ធ្វើបទបង្ហ្រញពីឧទាហរណ៍ផ្រស្រងៗគា្ន្ររបស់ពួកគ្រនិងដំណោះ
ស្រ្រយដ្រលពួកគ្របានរកឃើញ។ក្រុមផ្រស្រងទៀតអាចសាកសួរបន្ថ្រមផងដ្ររ។

ជំហានទី៥ — ប្រសិនបើក្រុមតូចចូរឱ្រយសមាជិកនីមួយៗច្រករំល្រកអ្វីដ្រលបានរៀនសូត្រពី
សកម្មភាពន្រះទៅអ្នកផ្រស្រងៗឬទៅមិត្តរួមថា្ន្រក់។ប៉ុន្ត្រប្រសិនបើក្រុមធំចូរឱ្រយ
សិស្រសសរស្ររអំពីគំនិតទៅក្នុងសៀវភៅរួចហើយច្រករំល្រកគំនិតទាំងនោះ
ជាមួយអ្នកដ្រលអង្គុយនៅក្រប្ររខ្លួន។

សកម្មភា
ព១៦

ចំណាំ៖គំនិតសម្រ្រប់សកម្មភាពន្រះគឺយកលំនាំតាមសកម្មភាព“Vollkommen sind wir 
nicht!” ដកស្រង់ច្រញពីកម្មវិធីអាល្លឺម៉ង់មួយឈ្ម្រះថា“Verunsichernde Orte. Weiterbildung 
Gedenkstaettenpaedagogik”.  © Verunsichernde Orte
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ស្ចក្ដីថ្ល្ថ្នូរនិងភស្តុតាង-ចំណាំ



ស-១៧

ប្
វត្តិភូមិខ្ញុំ-ស

កម្មភា
ព១

៧

នៅព្រលដ្រលយើងសិក្រសាពីរឿងរា៉្រវហិង្រសាក្នុងអតីតកាលជារឿយៗយើងត្រងរៀនពីនយោបាយការ
សម្រ្រចចិត្តធំៗរៀនពីម្រដឹកនាំសមរភូមិសង្គ្រ្រមណាមួយឬព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗត្រប៉ុណោ្ណ្រះ។ប៉ុន្ត្រ
ប្រវត្តិសាស្រ្តមិនម្រនត្រឹមត្ររាប់បញ្ចូលនូវព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗត្រមួយមុខប៉ុណោ្ណ្រះទ្រវាក៏មានទាំងជីវិត
រស់នៅប្រចាំថ្ង្ររបស់ប្រជាជន។បនា្ទ្រប់ពីខ្ម្ររក្រហមបានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជានៅ
ឆ្ន្រំ១៩៧៥ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ង្ររបស់ប្រជាជនស្ទើរត្រទាំងអស់មានការផ្ល្រស់ប្តូរទាំងស្រុង។ក្រ្រយពីព្រឹត្តិ
ការណ៍ន្រះយើងអាចនិយយបានថាគ្រប់ភូមិស្រុកទាំងអស់សុទ្ធត្រមានប្រវត្តិរឿងរា៉្រវអំពីឆកជីវិតរបស់
ប្រជាជននៅក្រ្រមសម័យខ្ម្ររក្រហមផ្រស្រងៗគា្ន្រ។

សកម្មភាពន្រះទាមទារឱ្រយសិស្រសយកសាច់រឿងភូមិកំណើតឬតំបន់នៅក្រប្ររភូមិកំណើតរបស់ខ្លួននីមួយ
ៗមកធ្វើជាចំណុចចាប់ផ្តើមសម្រ្រប់សិក្រសាអំពីអតីតកាល។កន្ល្រងដ្រលសិស្រសធា្ល្រប់រស់នៅជាកន្ល្រង
ដ្រលបានសា្គ្រល់។នៅក្នុងសកម្មភាពន្រះសិស្រសត្រូវពិពណ៌នាអំពីបរិយកាសនៅជុំវិញឱ្រយបានលម្អិត
តាមដ្រលអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការបង្កើតផ្រនទីសង្គមក្នុងព្រលបច្ចុប្របន្ន។បនា្ទ្រប់មកផ្រនទីន្រះ
គឺជាចំណុចចាប់ផ្តើមសម្រ្រប់សាកសួរសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតកាល។សិស្រសត្រូវបង្កើតផ្រនទីមួយទៀត
ដ្រលបង្ហ្រញពីទិដ្ឋភាពភូមិនាសម័យខ្ម្ររក្រហម។សិស្រសទាំងអស់ត្រូវប្រើប្រភពផ្រស្រងៗដើម្របីស្វ្រងរក
ព័ត៌មានហើយប្រើព័ត៌មានទាំងនោះដើម្របីគូរផ្រនទីភូមិ។តាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពន្រះសិស្រសមិន
ត្រឹមត្របានសិក្រសាអំពីវិធីអង្ក្រតមើលយ៉្រងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសា្ថ្រនភាពបច្ចុប្របន្នដ្រលពួកគ្រកំពុង
រស់នៅត្រប៉ុណោ្ណ្រះទ្រប៉ុន្ត្រសិស្រសថ្រមទាំងអាចសិក្រសាអំពីប្រភពព័ត៌មានផ្រស្រងៗព្រមទាំងអំពីវិធីប្រមូល
ប្រវត្តិរឿងរា៉្រវអតីតកាលដើម្របីអាចឈានទៅបង្កើតផ្រនទីភូមិពីអតីតមួយផងដ្ររ។

ប្វត្តិភូមិខ្ញុំ
សកម្មភា

ព១៧
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— ដើម្របីជួយឱ្រយសិស្រសដឹងថាខ្ម្ររក្រហមបានគ្រប់គ្រងលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ន្រជីវិតរបស់ប្រជាជននៅ
ព្រញផ្ទ្រប្រទ្រសមិនម្រនត្រឹមត្រចនោ្ល្រះឆ្ន្រំ១៩៧៥-១៩៧៩ត្រប៉ុណោ្ណ្រះនោះទ្រ។

— ដើម្របីលើកកម្ពស់ការយល់ពីប្រវត្តិរឿងរា៉្រវពីអតីតកាលជាច្រើនដ្រលយើងត្រូវស្វ្រងយល់នៅតាមគ្រប់
ភូមិឬគ្រប់តំបន់។

— ដើម្របីផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតនិងចម្រុះបន្ថ្រមលើចំណ្រះដឹងរបស់សិស្រសអំពីជីវិតក្រ្រមរបបខ្ម្ររក្រហម។

— ដើម្របីផ្រសាភា្ជ្រប់ចំណ្រះដឹងអំពីប្រវត្តិនៅមូលដា្ឋ្រនជាមួយនឹងព័ត៌មាននៅក្នុងសៀវភៅសិក្រសាគោល។

រយៈព្ល — សកម្មភាពន្រះមានបញ្ចូលនូវវគ្គសិក្រសានៅក្នុងថា្ន្រក់រៀននិងកិច្ចការផ្ទះ។

ចំនួនសិស្ស — ពី២នាក់ទៅ៥០នាក់៖សិស្រសអាចធ្វើកិច្ចការរៀងៗខ្លួនឬបង្កើតក្រុមស្រ្រវជ្រ្រវ
ក្នុងមួយក្រុមច្រើនបំផុត៦នាក់)

សមា្ភ្រៈ
ឧបទ្ទ្ស

— ផ្ទ្រំងក្រដាសធំសម្រ្រប់គូររូបផ្រនទី(ទំហំតូចបំផុតគឺA3)

— សមា្ភ្ររគូរដូចជាហ្វឺតពណ៌ខ្ម្រដ្រឬខ្ម្រដ្រពណ៌។ល។
ទីតាំង — ទីតាំងសមរម្រយដ្រលសិស្រសអាចគូរផ្រនទីលើផ្ទ្រំងក្រដាសធំអាចដាក់នៅលើតុឬលើ

ឥដ្ឋ។សិស្រសអាចគូររៀងៗខ្លួនឬគូរជាក្រុមដ្រលមានសមាជិកច្រើនបំផុត៦នាក់។

— ត្រូវមានទីតាំងសម្រ្រប់ដាក់តាំងបង្ហ្រញរូបផ្រនទីនៅលើជញ្ជ្រំងឬលើឥដ្ឋ។
ការរៀបចំ — តាមជាក់ស្ដ្រង

គោលបំណង

របៀបអនុវត្ត

ជំហានទី១ — ប្រ្រប់សិស្រសស្វ្រងរកប្រវត្តិភូមិកំណើតឬតំបន់នៅក្រប្ររភូមិកំណើតរបស់ខ្លួននឹង
មានកាតព្វកិច្ចគូផ្រនទីភូមិនោះលើក្រដាសធំ។

— ប្រគល់ផ្ទ្រំងក្រដាសធំនិងប្រ្រប់សិស្រសឱ្រយគិតអំពីភូមិកំណើតឬតំបន់នៅក្រប្ររ
ភូមិកំណើតដ្រលចង់គូរ។ប្រ្រប់សិស្រសឱ្រយគូផ្រនទីរួមទាំងទិដ្ឋភាពផ្រស្រងៗដ្រល
ខ្លួនបានដឹង។សិស្រសអាចផត់ពណ៌លើផ្រនទីនោះឱ្រយមានពណ៌ស្រស់សា្អ្រតតាម
ការចង់បាន។ផ្រនទីនោះមិនចាំបាច់ទាល់ត្រមើលទៅស្រស់សា្អ្រតខា្ល្រំងនោះទ្រអ្វី
ដ្រលសំខាន់គឺថាផ្រនទីនោះមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រ្រន់។គួរកត់សមា្គ្រល់ថាសិស្រស
គួរត្រពិចារណាឲ្រយបានគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយដើម្របីបញ្ជូលព័ត៌មានដើម្របីធានាថា
ទិដ្ឋភាពនានាន្រសង្គមមានបញ្ចូល។

ផ្ន្កទី១

ចំណាំ៖សកម្មភាពន្រះតម្រូវឱ្រយសិស្រសធ្វើការជជ្រកជាមួយមនុស្រសចាស់ៗក្នុងគ្រួសារឬនៅក្នុងសហគមន៍
អំពីអតីតកាល។ហើយកិច្ចការន្រះមិនម្រនជារឿងងយស្រួលនោះទ្រ។នៅក្នុងគ្រួសារខ្លះសមាជិកគ្រួសារ
អាចជជ្រកអំពីរឿងរា៉្រវអតីតកាលបានដោយស្ររើប៉ុន្ត្រនៅក្នុងគ្រួសារឬសហគមន៍ដទ្រទៀតគ្រមិនធា្ល្រប់
បានជជ្រកអំពីរឿងអតីតកាលឡើយ។ប្រហ្រលជាមានការពិបាកសម្រ្រប់សិស្រសខ្លះនៅក្នុងការចាប់ផ្តើមកិច្ច
សន្ទនាអំពីរឿងអតីតកាលន្រះហើយការរំលឹកអំពីរឿងន្រះអាចនឹងធ្វើឱ្រយអារម្មណ៍ក្តុកក្តួល។ត្រូវធានាឱ្រយបាន
ថាសិស្រសបានរៀបចំយ៉្រងល្អសម្រ្រប់ធ្វើសកម្មភាពន្រះ។សូមអានសៀវភៅណ្រនាំអំពីការរៀបចំកិច្ចសន្ទនា
ជាមួយជនរងគ្រ្រះ។



ស-១៧

ប្
វត្តិភូមិខ្ញុំ-ស

កម្មភា
ព១

៧

ចំណាំ៖ត្រូវធ្វើយ៉្រងណាធានាថាសិស្រសមិនត្រឹមត្រគូររូបផ្លូវថ្នល់ឬផ្ទះសំប្រង
នៅក្នុងភូមិរបស់ខ្លួនត្រប៉ុណោ្ណ្រះទ្រប៉ុន្ត្រថ្រមទាំងត្រូវគូររូបភាពប្រជាជននិង
សកម្មភាពរបស់ប្រជាជនទាំងអស់នោះដ្ររ។ឧទាហរណ៍រូបភាពប្រជាជនកំពុង
លក់ឥវា៉្រន់នៅផ្រសារសកម្មភាពនៅក្នុងនិងជុំវិញផ្ទះ(ការចំអិនម្ហូបអោយចំណី
មាន់។)សិស្រសនៅក្នុងថា្ន្រក់រៀនក្ម្រងៗប្រល្រងគា្ន្រល្រងនៅលើដងផ្លូវអ្នកលក់
ម្ហូបតាមចិញ្ចើមថ្នល់ប្រជាជនរៀបចំពិធីគោរពបូជានៅវត្តអារាមជាដើម។

— ទុកព្រលឱ្រយសិស្រសគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់គូររូបផ្រនទីទាំងនៅក្នុងថា្ន្រក់ឬនៅផ្ទះ។

ជំហានទី២ — បនា្ទ្រប់ពីសិស្រសបានគូររូបភាពផ្រនទីភូមិនៅព្រលបច្ចុប្របន្នរួចរាល់ហើយគ្រូត្រូវ
ណ្រនាំសិស្រសឱ្រយគូរផ្រនទីភូមិនាសម័យខ្ម្ររក្រហមថាតើភូមិទាំងនោះមាន
សា្ថ្រនភាពដូចម្ត្រច។

ចំណាំ៖គួរត្រឱ្រយសិស្រសផ្ត្រតឆ្ន្រំឬព្រឹត្តិការណ៍ជាក់លាក់ណាមួយ។ជាក់ស្ដ្រង
រូបភាពនៅភូមិត្រមួយត្រឆ្ន្រំ១៩៧៦និងរូបភាពនៅឆ្ន្រំ១៩៧៨មានទិដ្ឋភាព
ខុសគា្ន្រ។

— ប៉ុន្ត្រមុនព្រលគូរផ្រនទីភូមិពីអតីតកាលបានសិស្រសត្រូវប្រមូលព័ត៌មានជា
មុនសិន។

ជំហានទី៣ — ជំហានដំបូងន្រការប្រមូលព័ត៌មានគឺត្រូវ"ដឹងពីអ្វីដ្រលអ្នកចង់បានឬត្រូវការ
ស្វ្រងរក"។នៅក្នុងករណីន្រះផ្រនទីបច្ចុប្របន្នអាចផ្តល់នូវសញ្ញ្រឬព័ត៌មានដល់
សិស្រសដើម្របីសួរអំពីរឿងអតីតកាល។ប្រ្រប់សិស្រសឱ្រយមើលរូបភាពផ្រនទីរបស់
ពួកគ្រម្តងទៀតដោយការយកចិត្តទុកដាក់ហើយបង្កើតកម្រងសំណួរដ្រលត្រូវ
សួរដើម្របីអាចគូររូបភាពផ្រនទីភូមិកាលពីអតីតកាលបាន។

— ន្រះគឺជាឧទាហរណ៍ន្រសំណួរមួយចំនួន៖

y តើផ្ទះណាខ្លះដ្រលមាននៅក្នុងសម័យខ្ម្ររក្រហម?តើខ្ម្ររក្រហមប្រើប្រ្រស់
ដ្ររឬទ្រ?ក្នុងករណីប្រើប្រ្រស់តើខ្ម្ររក្រហមប្រើប្រ្រស់ដើម្របីអ្វី?

y តើផ្ទះណាខ្លះក្នុងសម័យខ្ម្ររក្រហមដ្រលមិនមាននៅព្រលបច្ចុប្របន្ន?តើផ្ទះ
ទាំងនោះនៅទីតាំងណា?

y ចុះចំណ្រកផ្លូវថ្នល់និងសា្ព្រនវិញ?តើមានសភាពដូចកាលពីមុនដ្ររឬទ្រ?
ប្រសិនបើមិនមានសភាពដូចដើមទ្រតើពួកវាខុសប្ល្រកពីមុនដូចម្ត្រចខ្លះ?

y ចុះចំណ្រកប្រជាជនវិញ?នៅសម័យខ្ម្ររក្រហមតើយើងធា្ល្រប់ជួបឬមើល
ឃើញប្រជាជនមុខដដ្រលនៅក្នុងភូមិរបស់យើងដ្ររឬទ្រ?តើមុខរបរណា
ខ្លះដ្រលយើងបានឃើញនៅក្នុងតំបន់ក្រប្ររភូមិកំណើតយើងនៅសព្វថ្ង្រន្រះ
ដ្រលនៅមានសភាពដូចដើមឬទ្រ?ហើយមុខរបរណាខ្លះមិនដូចដើម?

y ចុះចំណ្រកសកម្មភាពរបស់ប្រជាជនវិញ?តើប្រជាជននៅសម័យខ្ម្ររ
ក្រហមរស់នៅដូចព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះដ្ររឬទ្រ?

ចំណាំ៖បើទោះជាសិស្រសគូរផ្រនទីរៀងៗខ្លួនក៏ព្រលបង្កើតកម្រងសំណួរសិស្រស
អាចធ្វើការជាក្រុមដ្រលមានគា្ន្រពីរនាក់ដើម្របីជួយគា្ន្រទៅវិញទៅមក។
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របៀបអនុវត្ត

ជំហានទី៤ — សម្រ្រប់ជំហានបនា្ទ្រប់ត្រូវប្រងច្រកសិស្រសជាក្រុមដ្រលមានសមាជិកច្រើនបំផុត
៦នាក់ដោយប្រ្រប់ថាត្រូវព្រ្រងបញ្ជីប្រភពព័ត៌មាន។តើអាចស្វ្រងរកព័ត៌មាន
ដោយរបៀបណានិងនៅទីកន្ល្រងណាដើម្របីអាចគូរផ្រនទីប្រវត្តិសាស្រ្តស្តីពី
ភូមិកំណើតបាន?

— ឧទាហរណ៍មួយចំនួនន្រប្រភពព័ត៌មានទាំងនោះមានដូចជា៖

y ជជ្រកជាមួយអ្នកភូមិដ្រលធា្ល្រប់រស់នៅក្នុងរបបខ្ម្ររក្រហម។

y អគារចាស់ៗនិងអក្រសរចារឹកនៅក្នុងភូមិនោះឬសំណល់បាក់ប្រកន្រ
អគារ។ល។

y រូបថតផ្រស្រងៗ

y សៀវភៅផ្រស្រងៗ

ជំហានទី៥ — ចូរប្រ្រកដថាសិស្រសនឹងសមា្ភ្រសដើម្របីប្រមូលព័ត៌មាន។ការនិយយជាមួយអ្នក
នៅរស់រានមានជីវិតដូចជាសមាជិកគ្រួសារឬមនុស្រសនៅក្នុងសហគមន៍ទាមទារ
ឱ្រយមានការត្រៀមខ្លួនជាមុន។

ជំហានទី៦ — ណ្រនាំសិស្រសពីរយៈព្រលស្រ្រវជ្រ្រវភូមិកំណើតរបស់ពួកគ្រ។

ផ្ន្កទី១


(ត)



ស-១៧
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កម្មភា
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របៀបអនុវត្ត

(ជម្ើស) — មុនព្រលសិស្រសចាប់ផ្តើមគូរផ្រនទីប្រវត្តិសាស្រ្តគ្រូអាចទុកព្រលខ្លះដើម្របីឆ្លុះ
បញ្ច្រំងពីបទពិសោធន៍ន្រការជជ្រកគា្ន្រជាមួយអ្នកនៅរស់រានមានជីវិត។គ្រូ
អាចឱ្រយសិស្រសបង្កើតជាក្រុមតូចៗហើយធ្វើការពិភាក្រសាគា្ន្រនៅក្នុងក្រុមរៀងៗខ្លួន
ឬអ្នកអាចរៀបចំពិភាក្រសានៅក្នុងថា្ន្រក់រៀនទាំងមូលត្រម្តង។

— សំណួរគោលមួយចំនួនរួមមាន៖

y តើអ្នកបានជជ្រកជាមួយអ្នកណា?តើអ្នកចាប់ផ្តើមកិច្ចសន្ទនាដោយ
របៀបណា?តើកិច្ចសន្ទនានោះយ៉្រងម៉្រចដ្ររ?តើមានការលំបាកនិង
ភាពងយស្រួលអ្វីខ្លះ?

y ធ្វើការជញ្ជឹងគិតដល់ការសន្ទនានោះតើអ្នកមានអារម្មណ៍ប្របណាចំពោះ
ការសន្ទនាជាមួយអ្នកនៅរស់រានមានជីវិត?តើអ្នកគិតថាពួកគាត់មាន
អារម្មណ៍ប្របណាចំពោះកិច្ចសន្ទនានោះ?

y តើអ្នកបានសិក្រសាអ្វីខ្លះអំពីភូមិកំណើតរបស់អ្នកដ្រលអ្នកធា្ល្រប់បានដឹង
ពីមុនមក?

ជំហានទី១ — ប្រគល់ផ្ទ្រំងក្រដាសធំទៅឱ្រយសិស្រសឬក្រុមសិស្រសហើយទុកព្រល១ម៉្រងដើម្របី
គូរផ្រនទីភូមិកាលពីអតីតកាល។

ជំហានទី២ — ដាក់តាំងបង្ហ្រញរូបផ្រនទីទាំងអស់នោះ។បិទរូបផ្រនទីភូមិកាលពីអតីតកាល
និងផ្រនទីបច្ចុប្របន្នទាំងអស់នោះនៅលើជញ្ជ្រំងជាមួយគា្ន្រឬដាក់តម្រៀបរូប
ផ្រនទីទាំងនោះនៅលើឥដ្ឋដើម្របីសិស្រសទាំងអស់ដើរមើលបាន។

— ប្រសិនបើមានព្រលសិស្រសត្រូវធ្វើបទបង្ហ្រញអំពីរូបផ្រនទីនិងនិយយប្រ្រប់អំពី
ប្រវត្តិរឿងរា៉្រវភូមិកំណើតរបស់ពួកគ្រដ្រលពួកគ្របានសិក្រសាតាមរយៈការធ្វើ
សកម្មភាពន្រះ។

ជំហានទី៣ — បញ្ចប់សកម្មភាពន្រះតាមរយៈការពិភាក្រសានូវសំណួរខាងក្រ្រម៖

y តើអ្នកយល់ថាប្រភពព័ត៌មានមួយណាមានសារសំខាន់បំផុត?

y តើចំណុចអ្វីជាព័ត៌មានថ្មីសម្រ្រប់អ្នក?

y តើអ្នកបានបង្ហ្រញផ្រនទីទាំងពីរប្រភ្រទរបស់អ្នកទៅកាន់នណារមា្ន្រក់
នៅក្នុងគ្រួសារឬអ្នកភូមិ?តើអ្នកទទួលការឆ្លើយតបប្របណា?

— ត្រូវពិភាក្រសាសម្រ្រចជាមួយនឹងសិស្រសរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើការដាក់
តាំងពិព័រណ៍រូបផ្រនទីទាំងនោះ។

ផ្ន្កទី២
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ប្វត្តិភូមិខ្ញុំ-ចំណាំ
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ការសិក្រសាពីប្រវត្តិសាស្ត្រន្របទពិសោធន៍ហិង្រសាអតីតកាលជាការគាស់កកាយរឿងរា៉្រវហិង្រសាដ្រលបាន
កើតឡើងនិងការឆ្លុះបញ្ច្រំងពីសា្ថ្រនភាពបច្ចុប្របនិងអនាគត។ដូច្ន្រះការបង្រៀននិងរៀនពីប្រធានបទន្រះ
ជាដំណើរការមួយដ៏លំបាកយ៉្រងខា្ល្រំងដ្រលទាមទារឱ្រយមានការលះបង់ទាំងកំលាំងកាយចិត្តនិងប្រ្រជា្ញ្រ។
ឆ្លងតាមរយៈវិធីសាស្ត្រនានាសិស្រសបានដឹងអំពីរឿងរា៉្រវអតីតកាលរបស់ខ្លួននិងសមាជិកគ្រួសារដូច្ន្រះ
សិស្រសមានឱកាសឆ្លុះបញ្ជ្រំងពីរឿងរា៉្រវទាំងនោះទៅនឹងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ង្ររៀងៗខ្លួន។សូមផ្ដល់ព្រល
វ្រលាដល់សិស្រសឱ្រយបានសមរម្រយដើម្របីឲ្រយសិស្រសគិតពិចារណាអំពីអ្វីដ្រលបានរៀនសូត្រនិងធា្ល្រប់បាន
ឆ្លងកាត់នៅក្នុងសកម្មភាពណាមួយអាចជួយសិស្រសបិទបញ្ចប់ប្រធានបទន្រះនិងបន្តទៅប្រធានបទថ្មី
មួយទៀត។

វិធីសាស្ត្រចុងក្រ្រយន្រះមានលក្ខណៈបើកចំហខា្ល្រំងដោយសារក្នុងវិធីសាស្ត្រន្រះសិស្រសឬអ្នកចូលរួម
ទាំងឡាយនឹងមានអារម្មណ៍ខុសប្ល្រកខា្ល្រំងនិងអាចចង់សម្ដ្រងមតិឬអារម្មណ៍នានារបស់ខ្លួន។សកម្មភាព
ផ្ដ្រតសំខាន់លើក)ការបង្ហ្រញពីសា្ម្ររតីចងចាំនិងរំឭកដល់ជនរងគ្រ្រះនិងខ)ការសម្ដ្រងនូវអារម្មណ៍
ផ្ទ្រល់ខ្លួននៅក្រ្រយការយល់ដឹងអំពីអតីតកាលហិង្រសានិងការលើកឡើងពីសំណួរនានាដ្រលអាចនឹង
កើតមាន។

សូមកុំរឹតត្របិតទៅលើរបៀបដ្រលសិស្រសចង់បញ្ច្រញមតិឬអារម្មរណ៍និងអ្វីដ្រលពួកគ្រចង់និយយឬ
បង្ហ្រញតាមរយៈការគូរសរស្ររសម្ដ្រងជាឈុតឆកច្រៀងថតជាភាពយន្តរបាំឬទម្រង់ផ្រស្រងទៀត
ណាមួយឡើយ។ប៉ុន្ត្រប្រសិនបើសិស្រសមិនចង់ធ្វើការឆ្លុះបញ្ច្រំងទ្រក៏មិនមានបញ្ហ្រដ្ររ។

ការបណ្តុះសា្ម្រតីចងចាំ

សកម្មភា
ព១៨
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— ដើម្របីផ្ដល់ឱកាសឱ្រយសិស្រសបង្ហ្រញចំណាប់អារម្មណ៍បនា្ទ្រប់ពីរៀនម្ររៀនអំពីអតីតកាលហិង្រសានៅក្នុង
ប្រទ្រស។

— ដើម្របីផ្ដល់ឱកាសដល់សិស្រសឱ្រយស្វ្រងរកចម្លើយជាក់លាក់និងដោយខ្លួនឯងស្ដីពីម្ររៀនអំពីអតីតកាល
ហិង្រសា

— ដើម្របីផ្ដល់នូវសកម្មភាពមួយដ្រលជួយឱ្រយសិស្រសអាចជ្រើសរើសវិធីច្ន្រប្រឌិតផ្ទ្រល់ខ្លួនដើម្របីបង្ហ្រញមតិ
ឬចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគ្រ។

រយៈព្ល — ពី៣០ទៅ៩០នាទី

ចំនួនសិស្ស — សិស្រសពី២នាក់ដល់៥០នាក់។ប្រសិនបើក្រុមមានគា្ន្រច្រើនជាង១៥នាក់
ចូរបង្កើតជាក្រុមតូចៗ

សមា្ភ្រៈ
ឧបទ្ទ្ស

— បើមានលទ្ធភាពចូរផ្ដល់"សមា្ភ្ររចម្រុះ"កាន់ត្រច្រើនតាមដ្រលអាចធ្វើទៅបានដល់
សិស្រសដើម្របីលើកទឹកចិត្តដល់ភាពច្ន្រប្រឌិតរបស់ពួកគ្រ៖ក្រដាសប៊ិចពណ៌ខ្ម្រដ្រ
ពណ៌ក្រណាត់កាម្ររា៉្រ។ល។

ទីតាំង — មិនកំណត់ទីតាំង

ការរៀបចំ — សូមមើលសមា្ភ្ររៈឧបទ្ទ្រស

គោលបំណង
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របៀបអនុវត្ត

ជំហានទី១ — ចូរប្រ្រប់សិស្រសថាន្រះជាវគ្គចុងក្រ្រយគ្របំផុតអំពីអតីតកាលហិង្រសាហើយ
នៅក្នុងវគ្គន្រះសិស្រសគ្រប់គា្ន្រត្រូវការ"បូកសរុប"។គ្រូត្រូវរំឭកម្ររៀន
ប្រវត្តិសាស្ត្រដ្រលបានដាក់វិធីសាស្ត្រនានាខាងលើចូកមកវិធញក្នុងរយៈព្រល
ប៉ុនា្ម្រនសបា្ដ្រហ៍និងខ្រចុងក្រ្រយន្រះឡើងវិញ់។សូមប្រ្រប់សិស្រសថាគ្រអាច
បញ្ច្រញភាពច្ន្រប្រឌិតរបស់ខ្លួនឱ្រយអស់ពីលទ្ធភាពហើយក្នុងករណីដ្រលអាច
ធ្វើទៅបានគ្រូនឹងរៀបចំពិធីមួយដើម្របីធ្វើបទបង្ហ្រញលទ្ធផលពីសកម្មភាពន្រះ
ក្នុងទម្រង់ជាការតាំងពិព័រណ៍បទបង្ហ្រញនៅលើឆកនៅចំពោះមុខភ្ញៀវចូលរួម
ឬក្នុងទម្រង់អ្វីមួយដ្រលសិស្រសគិតថាអាចធ្វើបាន។

ជំហានទី២ — គ្រូទុកព្រលឱ្រយសិស្រសពី១០ទៅ២០នាទី(សម្រ្រប់សិស្រសមា្ន្រក់ៗឬសម្រ្រប់
ជាក្រុមតូចៗ)ដើម្របីឱ្រយពួកគ្ររំឭកចងចាំនូវអ្វីដ្រលពួកគ្របានពិភាក្រសារួមគា្ន្រ
និងកត់ត្រ្រនូវអ្វីដ្រលចង់សម្ដ្រងនៅចុងបញ្ចប់ន្រវគ្គទាំងន្រះ។សូមឱ្រយសិស្រស
គិតជាមុនសិនអំពីអ្វីដ្រលពួកគ្រចង់និយយហើយបនា្ទ្រប់មកចាំសម្រ្រចចិត្តថា
តើវិធីប្របណាដ្រលល្អបំផុតសម្រ្រប់ការសម្ដ្រងមតិឬអារម្មណ៍របស់ពួកគ្រ។

— ចូរបង្ហ្រញសិស្រសនូវសមា្ភ្ររៈដ្រលអ្នកយកមកជាមួយ។

ជំហានទី៣ — គ្រូទុកព្រលឱ្រយសិស្រសយ៉្រងហោច៤៥នាទីដើម្របីឱ្រយពួកគ្រសរស្ររគូរនិង
រៀបចំ។សូមលើកទឹកចិត្តពួកគ្រឱ្រយមានភាពច្ន្រប្រឌិតនិងមានវត្តមាន
ក្នុងករណីមានអ្នកណាមា្ន្រក់ចង់ពិភាក្រសាអំពីគំនិតរបស់ពួកគ្រឬត្រូវការការ
គាំទ្រ។

ជំហានទី៤ — គ្រូសួរថាតើមានអ្នកណាមា្ន្រក់ចង់ធ្វើការច្រករំល្រកនូវគំនិតយោបល់របស់ខ្លួន
ទៅកាន់ក្រុមធំទាំងមូលដ្ររឬទ្រ។ប្រសិនបើមានព្រលវ្រលាគ្រប់គ្រ្រន់ចូរផ្ដល់
ឱកាសឱ្រយសិស្រសបង្ហ្រញចំណាប់អារម្មណ៍មា្ន្រក់ម្ដងៗ។ប្រសិនបើមានសិស្រស
ជាច្រើននាក់ចង់បង្ហ្រញចំណាប់អារម្មណ៍គ្រូត្រូវសម្រ្រចចិត្តរួមគា្ន្រអំពីវិធីឬ
ព្រលវ្រលាផ្រស្រងមួយទៀតដើម្របីធ្វើកិច្ចការន្រះ។គ្រូក៏អាចពិភាក្រសាជាមួយសិស្រស
ផងដ្ររថាតើពួកគ្រចង់ធ្វើពិធីឬការតាំងពិព័រណ៍(ពាក់កណា្ដ្រល)សាធារណៈ
សម្រ្រប់បង្ហ្រញកិច្ចការរបស់ពួកគ្រឬអត់។

សកម្មភា
ព១៨
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ការបណ្តុះសា្ម្រតីចងចាំ-ចំណាំ



នៅក្នុងសៀវភៅណ្រនាំន្រះយើងសូមបង្ហ្រញវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនសម្រ្រប់ជំរុញលើកទឹកចិត្តយុវជនឱ្រយ
ខិតខំសិក្រសារៀនសូត្រស្វ្រងយល់ពីអំពើហិង្រសាកាលពីអតីតកាលប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់និង
ចូលរួមយ៉្រងផុលផុស។យើងសង្រឃឹមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្រសទាំងឡាយព្រញចិត្តនឹងវិធីសាស្ត្រ
ទាំងន្រះ។តាមរយៈកិច្ចពិភាក្រសានិងសកម្មភាពដ្រលមានក្នុងកម្រងវិធីសាស្ត្រទាំងន្រះយើងជឿជាក់ថា
សិស្រសានុសិស្រសអាចនឹងមានសំណួរឬចម្ងល់កាន់ត្រច្រើន។

ប្រហ្រលមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្រសានុសិស្រសខ្លះចង់ស្វ្រងយល់វិធីសាស្ត្រថ្មីៗផ្រស្រងទៀត។ប្រសិនបើ
ដូច្ន្រះម្រនយើងរើករាយយ៉្រងខា្ល្រំង។ខាងក្រ្រមន្រះយើងសូមច្រករំល្រកបទពិសោធន៍មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធ
នឹងការបង្កើតវិធីសាស្ត្រប្រកដោយសកម្មតាមប្របសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌល។ក្នុងនោះរួមមានខ្លឹមសារគន្លឹះ
មួយចំនួនដ្រលគ្រូត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងពិចារណា។

កំណត់គោលដៅសិក្សារៀនសូត្

កិច្ចការដំបូងក្នុងការបង្កើតវិធីសាស្ត្រថ្មីគឺត្រូវគិតថាតើអ្នកចង់ឱ្រយសិស្រសទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ប្របណា
ពីសកម្មភាពន្រះ?ឬតើអ្នកចង់ឱ្រយសិស្រសរៀនអំពីអ្វី?

ខាងក្រ្រមន្រះជាសំណួរមួយចំនួនសម្រ្រប់ជួយសម្រួលដល់ការគិតរបស់គ្រូក្នុងការរៀបចំគោលដៅ
ការសិក្រសា។

— តើខ្លឹមសារម្ររៀនអ្វីខ្លះដ្រលសិស្រសគួរទទួលបានពីសកម្មភាពន្រះ?តើខ្លឹមសារនោះនាំឱ្រយពិភាក្រសាពី
ប្រធានបទថ្មីឬទ្រ?តើសិស្រសអាចទទួលព័ត៌មានបន្ថ្រមពីប្រធានបទដ្រលពួកគ្រធា្ល្រប់បានដឹងរួចមក
ទ្រ?តើអ្នកចង់ឱ្រយសិស្រសយល់ពីម្ររៀនដ្រលធា្ល្រប់សិក្រសាកន្លងមកតាមទស្រសនៈថ្មីម្រនទ្រ?។ល។

តើអ្នកចង់ឱ្យសិស្សរៀនឬអនុវត្តពីជំនាញមួយណា?

វិធីសាស្ត្រនានានៅក្នុងសៀវភៅណ្រនាំន្រះផ្ត្រតទៅលើជំនាញមួយចំនួនដ្រលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង
"ការយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្រ្តតាមរយៈការជម្រុញឱ្រយសិស្រសអនុវត្តសកម្មភាព"។ប៉ុន្ត្រស្របព្រលជាមួយគា្ន្រ
ន្រះក៏អាចជាបំណិនជីវិតដ៏មានតម្ល្រសម្រ្រប់សិស្រសផងដ្ររ។ឧទាហរណ៍មួយចំនួនន្រជំនាញដ្រលមាននៅ
ក្នុងសៀវភៅណ្រនាំគឺ៖

— ការទទួលសា្គ្រល់ទស្រសនៈផ្រស្រងគា្ន្រការយោគយល់ឬការគោរពមតិផ្រស្រងៗគា្ន្រជំនាញពិភាក្រសាឬវ្រកញ្រក
ជំនាញប្រមូលនិងចងក្រងព័ត៌មាន(តាមរយៈសរស្ររបង្កើតសា្ន្រដ្រសិល្របៈ។ល។)ការសួរសំណួរ
សុីជម្រ្រការសុើបអង្ក្រតនិងការវាយតម្ល្រពីប្រភពឯកសារឬប្រភពព័ត៌មាន។ល។

ការស្វ្ងរកលំនាំបញ្ហ្ដើម្បីភា្ជ្ប់សិស្សទៅនឹងម្រៀន

ការភា្ជ្រប់សិស្រសទៅនឹងម្ររៀនមានសារសំខាន់ណាស់ដើម្របីលើកទឹកចិត្ដសិស្រសឱ្រយចូលរួមស្វ្រងយល់
ម្ររៀនណាមួយនិងចង់សិក្រសាបន្ថ្រមអំពីម្ររៀនមួយបាន។មានវិធីជាច្រើនដើម្របីរកចំណុចភា្ជ្រប់រវាងសិស្រស
និងម្ររៀន៖

— វិធីទីមួយ៖សូមចាប់ផ្តើមស្វ្រងរកសំណួរលើអ្វីដ្រលសិស្រសធា្ល្រប់បានដឹងខ្លះរួចហើយ។ឧទាហរណ៍ក្នុង
វិធីសាស្ត្រដ្រលមានក្នុងសៀវភៅតាមរបៀបន្រះមានដូចជា៖'រូបភាពក្នុងចិត្ត''បនា្ទ្រត់វ្រលាឬកាលប្រប
វត្ត'និង'ការគូរូបអ្វីមួយ

រប
ៀបបង

្កើតម្
រៀនអមជា

មួយ
ស
កម្មភា

ពតា
មប្

បស
សិ
ស្មជ្ឈមណ

្ឌល

របៀបបង្កើតម្រៀនអមជាមួយសកម្មភាព
តាមប្បសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល
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— វិធីទីពីរ៖សូមផ្រសាភា្ជ្រប់ម្ររៀនទៅនឹងជីវិតឬបរិយកាសដ្រលសិស្រសរស់នៅ។ឧទាហរណ៍ក្នុងវិធីសាស្ត្រ
ដ្រលមានក្នុងសៀវភៅតាមរបៀបន្រះមានដូចជា៖ស្នើឱ្រយពួកគ្រគូរូបម្រកធាងគ្រួសាររបស់ខ្លួនឬគូរូបភូមិ
របស់ខ្លួនធ្វើជាចំណុចចាប់ផ្តើមដើម្របីស្វ្រងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងតំបន់ឬក៏នាំយកវត្ថុប្រើប្រ្រស់ពីផ្ទះ/
គ្រួសាររបស់ខ្លួន។

— វិធីទីបី៖សូមភា្ជ្រប់ម្ររៀនទៅនឹងសា្ថ្រនភាពទីតាំងនិងមនុស្រសជាក់ស្ដ្រង។ជាឧទាហរណ៍ការធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ទីតាំងជាក់លាក់មួយផ្ទ្រល់ដើម្របីទៅពិនិត្រយមើលទីតាំងដ្រលព្រឹត្តិការណ៍អតីតកាលបានកើតឡើង
ឬទៅជួបបុគ្គលណាមា្ន្រក់ដ្រលពិតជាបានជួបប្រទះព្រឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងម្ររៀនដ្រលកំពុងសិក្រសា)។

— សម្រ្រប់សកម្មភាពថ្មីរបស់អ្នកអ្នកអាចគិតអំពីចំណុចចាប់ផ្ដើមទាំងន្រះបាន។ឬអ្នកអាចស្វ្រងរកលំនាំ
បញ្ហ្រផ្រស្រងទៀតដើម្របីផ្រសាភា្ជ្រប់សិស្រសទៅនឹងម្ររៀន។

វិធីសាស្្ត
ដើម្របីអាចសម្រ្រចបានថាតើវិធីណាមួយជាវិធីសមស្របបំផុតសម្រ្រប់សិស្រសសិក្រសាស្វ្រងយល់អំពីម្ររៀននោះ
បានអ្នកត្រូវយកចំណុចទាំងបីន្រះមកពិចារណា៖ក)ចំណ្រះដឹងបច្ចុប្របន្នរបស់សិស្រសខ)ចំណុចចាប់ផ្តើម
សម្រ្រប់ផ្រសាភា្ជ្រប់សិស្រសទៅនឹងប្រធានបទនិងគ.)គោលដៅសិក្រសា។

ខាងក្រ្រមន្រះគឺជាការណ្រនាំមួយចំនួនបន្ថ្រមទៀតសម្រ្រប់ត្រិះរិះពិចារណា៖
— ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្រសស្វ្រងយល់ដោយខ្លួនឯងដើម្របីឱ្រយសិស្រសអាចរៀនសូត្របានកាន់ត្រច្រើននិងចងចាំ
បានកាន់ត្រប្រសើរ។

— ត្រូវប្រ្រកដថាវិធីសាស្ត្រដ្រលកំពុងប្រើអាចជួយលើកទឹកចិត្តឱ្រយសិស្រសច្រះគិតពិចារណានិងសួរសំណួរ
ដើម្របីទទួលបានការយល់ដឹងបន្ថ្រម។

— ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្រសអាចរៀនសូត្ររួមសិស្រសដទ្រនិងស្វ្រងយល់ពីគា្ន្រទៅវិញទៅមក។
— ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្រសរៀនសូត្រដោយប្រើគំនិតច្ន្រប្រឌិតផ្ទ្រល់ខ្លួនតាមរបៀបជាការបង្កើតគំនិតច្ន្រប្រឌិត
ក្នុងទម្រង់សិល្របៈណាមួយ។

— ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្រសរៀនសូត្រតាមវិធីផ្រស្រងៗគា្ន្រដោយសារយើងទាំងអស់គា្ន្រមានសមត្ថភាពនិងទមា្ល្រប់
សិក្រសារៀនសូត្រខុសៗគា្ន្រ(តាមរយៈមើលរូបភាពការសា្ត្រប់សំឡ្រងឬការពិសោធន៍។ល។)។

តួនាទីរបស់គ្ូគឺជា"អ្នកសម្បសម្ួល"
គ្រូត្រូវដឹងពីតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលមួយចំនួនដើម្របីមានមូលដា្ឋ្រនគ្រឹះរៀបចំគំនិតច្ន្រប្រឌិតទាំងន្រះ។
ជំហានដំបូងជាជំហានដ៏សំខាន់គឺការរៀបចំទីកន្ល្រងសម្រ្រប់សិស្រសចូលរួមអនុវត្តវិធីសាស្ត្រ។បនា្ទ្រប់មកផ្តល់
ឱកាសឱ្រសសិស្រសរៀនសូត្រនៅទីតាំងនោះដោយខ្លួនឯង។ក្នុងនាមជាគ្រូបណ្តុះបណា្ដ្រលឬជាអ្នកណ្រនាំមួយ
រូបនៅក្នុងដំណើរការន្រះអ្នកប្រហ្រលជាត្រូវចូលអន្តរាគមន៍និងផ្តល់ការណ្រនាំនៅខ្លះនៅក្នុងព្រលវ្រលា
ចាំបាច់ដូចជាព្រលមានការជជីកសួរព្រលសិស្រសលើកពីទស្រសនៈផ្រស្រងមកធ្វើការពិភាក្រសាសិស្រសស្នើសុំបញ្ជ្រក់
ព័ត៌មាននិងព្រលគ្រូចង់លើកទឹកចិត្តឱ្រយសិស្រសផ្ទៀងផ្ទ្រត់ចំពោះស្រចក្តីសន្និដា្ឋ្រនរៀងៗខ្លួន...។

ការកំណត់ជំហាន
ក្នុងព្រលរៀបចំបង្កើតសៀវភៅណ្រនាំន្រះយើងកត់សមា្គ្រល់ថាការរៀបចំប្រងច្រកវិធីសាស្ត្រនីមួយៗទៅជា
ជំហានតូចៗមានភាពងយស្រួលអនុវត្ត។ជំហាននីមួយៗគួរត្រមានការណ្រនាំមួយទៅពីរចំណុចប៉ុណោ្ណ្រះ។
ការប្រងច្រកជំហានប្របន្រះនឹងអាចជួយអ្នកបានក្នុងការគណនាព្រលវ្រលាដ្រលអ្នកត្រូវការសម្រ្រប់អនុវត្ត
វិធីទាំងមូលហើយនឹងផ្តល់ឱ្រយអ្នកនូវព័ត៌មានសង្ខ្របសម្រ្រប់រៀបចំបញ្ជីឈ្ម្រះសមា្ភ្ររៈឧបទ្ទ្រសនិងការកំណត់
ទីតាំងជាមុន។

ហើយកិច្ចការបនា្ទ្ប់មក...
សូមរើករាយជាមួយនឹងដំណើរការរៀនសូត្រជាមួយគា្ន្រ!

ណ-១



កិច្ចសន្ទនាអំពីរឿងរ៉្វអតីតកាលនៅក្នុងគ្ួសារ៖របៀប
ឲ្យសិស្សត្ៀមមុនព្លនិយយជាមួយអ្នករស់រន
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ណ-២

ស្ចក្ដីផ្ដើម

វិធីសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងសៀវភៅណ្រនាំន្រះជម្រុញឱ្រយសិស្រសានុសិស្រសទាំងអស់ចូលជួប
សំណ្រះសំណាលជាមួយអ្នកដ្រលបានរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្ម្ររក្រហម។សកម្មភាពមួយចំនួន
ដូចជា'ភូមិខ្ញុំ'ឬ'ការអញ្ជើញអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្ម្ររក្រហមមកជួបជាមួយសិស្រសនៅក្នុងថា្ន្រក់'ឬ
'សកម្មភាពម្រកធាងគ្រួសារ'សុទ្ធត្រជម្រុញឱ្រយសិស្រសជជ្រកជាមួយមនុស្រសនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួន
ឬមនុស្រសដ្រលរស់នៅជុំវិញទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រឬទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយ។រើឯសកម្មភាព'ម្រកធាង
គ្រួសាររបស់ខ្ញុំ'ផ្ដល់ឱកាសឱ្រយសិស្រសជជ្រកជាមួយសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួនដ្រលនៅមានជីវិតពីរបប
ខ្ម្ររក្រហម។ជារួមខ្លឹមសារន្រះសកម្មភាពទាំងន្រះបង្កើតឱ្រយមានវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយគឺកិច្ចសមា្ភ្រសន៍ឬកិច្ច
សន្ទនា។

សិស្រសខ្លះងយស្រួលក្នុងការចាប់ផ្តើមកិច្ចសន្ទនាជាមួយសមាជិកគ្រួសារត្រសិស្រសខ្លះទៀតអាចលំបាក
ព្រ្រះវាអាស្រ័យលើសា្ថ្រនភាពនៅក្នុងគ្រួសាររៀងៗខ្លួន។សិស្រសមួយចំនួនមានទំនាក់ទំនងល្អនិង
ជិតស្និទ្ធជាមួយសមាជិកក្រុមគ្រួសារដ្រលមានវ័យចំណាស់ដូច្ន្រះសិស្រសទាំងនោះប្រហ្រលជាដឹងពី
វ្រលានិងបរិយកាសល្អណាមួយដើម្របីបង្កលក្ខណៈងយស្រួលក្នុងការសន្ទនាគា្ន្រ។ប៉ុន្ត្រនៅក្នុងគ្រួសារ
មួយចំនួនទំនាក់ទំនងរវាងសិស្រសនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួនមានការលំបាក។

តើគួរធ្វើដូចម្ដ្ចប្សិនបើសិស្សភ័យខា្ល្ចឬសា្ទ្ក់ស្ទើរក្នុងការសមា្ភ្សសមាជិកគ្ួសារដ្ល
នៅរស់រនមានជីវិតពីរបបខ្ម្រក្ហម?

សិស្រសខ្លះមានអារម្មណ៍សា្ទ្រក់ស្ទើរក្នុងការជជ្រកជាមួយសមាជិកគ្រួសារឬជាមួយអ្នករស់រានដទ្រទៀត
អំពីបទពិសោធន៍ក្នុងអំឡុងសម័យខ្ម្ររក្រហម។សិស្រសខ្លះធា្ល្រប់ទទួលការណ្រនាំថាការសួរនាំ
មនុស្រសចាស់ជាទង្វើគា្ម្រនសីលធម៌។សិស្រសខ្លះទៀតព្រួយបារម្ភថាការជជ្រកពីរឿងរា៉្រវបទពិសោធន៍
សម័យខ្ម្ររក្រហមអាចនឹងធ្វើឱ្រយសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួនមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួល(សោកសៅ
អស់សង្រឃឹមនិងខឹងសម្របរជាដើម)។ដូច្ន្រះសិស្រសខ្លះមិនចង់ដាក់បន្ទុកឬសមា្ព្រធទៅលើសមាជិកគ្រួ
សារចាស់ៗទ្រ។សមាជិកគ្រួសារមួយចំនួនមិនមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរទ្រហើយសិស្រសខ្លះពិបាក
ស្វ្រងរកព្រលវ្រលាសមរម្រយដើម្របីជជ្រកអំពីប្រធានបទទាំងន្រះ។ខាងក្រ្រមមានគន្លឹះសំខាន់មួយចំនួន
ដើម្របីដោះស្រ្រយបញ្ហ្រន្រះ៖

— ណ្រនាំព័ត៌មានដល់សិស្រសអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងភាពតក់ស្លុតរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរសម័យ
ខ្ម្ររក្រហម។ដូច្ន្រះសិស្រសអាចជួយកាត់បន្ថយការព្រួយបារម្ភបញ្ហ្រផ្លូវចិត្តមួយចំនួនរបស់ពួកគាត់
បាន។នៅក្នុង'បញ្ជីឯកសារបន្ថ្រម'នៅចុងបញ្ចប់ន្រសៀវភៅណ្រនាំន្រះមានតំណភា្ជ្រប់មួយចំនួន
សម្រ្រប់ផ្តល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះស្រ្រយភាពតក់ស្លុតនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តដ្រលរៀបចំ
ដោយអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្របធម៌(TPO)។

— សិស្រសគួរហាត់សមដើម្របីត្រៀមខ្លួនសន្ទនាជាមួយសមាជិកគ្រួសារ។តាមរយៈការហាត់សមសិស្រស
នឹងមានឱកាសសាកល្របងបញ្ច្រញសមត្ថភាពនិងក្រលំអឥរិយបថឱ្រយបានល្អប្រសើរ។
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ដំបូនា្ម្នទូទៅសម្្ប់សិស្សរៀបចំកិច្ចសន្ទនានៅក្នុងគ្ួសារ
ខាងក្រ្រមន្រះជាដំបូនា្ម្រនដ្រលសិស្រសគួរធ្វើនិងមិនគួរធ្វើក្នុងព្រលសន្ទនា។គ្រូគួរពិភាក្រសាជាមួយសិស្រស
ដើម្របីបន្ថ្រមចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងតារាងខាងក្រ្រម៖

គួរធ្វើ... មិនគួរធ្វើ...

— គួរស្វ្រងរកព្រលវ្រលាសមស្របសម្រ្រប់
សមាជិកគ្រួសារដ្រលត្រូវសមា្ភ្រស។សួរ
សមាជិកគ្រួសារគួរសមា្ភ្រសព្រលណា
សមរម្រយ។

— ត្រូវប្រ្រកថាអ្នកមានព្រលវ្រលាគ្រប់គ្រ្រន់
សម្រ្រប់អង្គុយជជ្រកនិងសា្ត្រប់រឿងរា៉្រវ។

— គួរសុំការយល់ព្រមពីសមាជិកគ្រួសារចំពោះ
ទីតាំងគាត់គិតថាសមរម្រយនិងមានទំនុកចិត្ត។

— មិនត្រូវជជ្រកជាមួយពួកគាត់នៅទីកន្ល្រង
ដ្រលមានមនុស្រសអ៊ូអរច្រើន។

— មិនគួរសន្ទនាដោយប្រញាប់ប្រញាល់

— មិនត្រូវជជ្រកយូរព្រកនិងចាកពីប្រធានបទ។
ការជជ្រកអំពីបទពិសោធន៍អាចធ្វើឱ្រយ
សមាជិកគ្រួសារមានអារម្មណ៍ហត់នឿយ។
អនុញ្ញ្រតឱ្រយគាត់សម្រ្រកប្រសិនបើគាត់
ត្រូវការ។

គួរធ្វើ... មិនគួរធ្វើ...

— ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងរា៉្រវដ្រលគាត់កំពុង
និយយប្រ្រប់

— ត្រូវប្រើប្រ្រស់កាយវិការស្និទ្ធសា្ន្រលដូចជាមានទឹកមុខ
យកចិត្តទុកដាក់សំឡ្រងស្រទន់។ល។

— ត្រូវដឹងពីឋានានុក្រមរបស់យើងជាមួយនឹងអ្នករស់រាន
មានជីវិតហើយត្រូវប្រើប្រ្រស់ពាក្រយព្រចន៍ត្រឹមត្រូវ
ដូចជាមីងអ៊ុំពូ។ល។

— ត្រូវរក្រសាការសមា្ង្រត់និងមិនត្រូវនិយយប្រ្រប់ទៅ
អ្នកដទ្រពីខ្លឹមសារន្រកិច្ចសមា្ភ្រសឡើយ។

— មិនត្រូវនិយយឮខា្ល្រំងព្រក

— មិនត្រូវនិយយបញ្ជ្រ

— មិនត្រូវសើចឌឺដងឬមា៉្រក់ងយ

អំពីព្លវ្លានិងទីកន្ល្ង

អំពីឥរិយបថរបស់អ្នកសមា្ភ្ស

— ទោះបីជាការជជ្រកអំពីរឿងរា៉្រវអតីតកាលអាចធ្វើឱ្រយមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលក៏ដោយក៏អ្នករស់រានពីររបប
ខ្ម្ររក្រហមជាច្រើនមានអារម្មណ៍ធូស្រ្រលបនា្ទ្រប់ពីបញ្ចប់ការសន្ទនា។ព្រ្រះគាត់អាចនិយយពីរឿងរា៉្រវ
ផ្ទ្រល់ខ្លួនទៅកាន់ក្ម្រងជំនាន់ក្រ្រយដ្រលសា្ត្រប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់។

— សិស្រសគួរធ្វើផ្រនការសម្រ្រប់ប្រើក្នុងការសន្ទនាជាមួយសមាជិកគ្រួសារ។ផ្រនការនោះគួរមាន
ព្រលវ្រលានិងទីតាំងដើម្របីឱ្រយសិស្រសអាចរៀបចំកិច្ចសន្ទនាជាមួយសមាជិកគ្រួសារបានល្អហើយ
សមាជិកគ្រួសាររបស់សិស្រសក៏អាចត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រ្រច។

— សូមគ្រូកុំបង្ខំសិស្រសប្រសិនបើសិស្រសនៅត្រមានអារម្មណ៍គា្ម្រនទំនុកចិត្តឬជឿជាក់ក្នុងការជជ្រកជាមួយ
សមាជិកគ្រួសារ។
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គួរធ្វើ... មិនគួរធ្វើ...

— គួរសួរសំណួរបើកដ្រលងយស្រួលឆ្លើយ

— គួរសួរបញ្ជ្រក់នៅត្រង់ចំណុចមិន
ច្របស់លាស់នៅត្រង់ពាក្រយថា"តើអ្នក
បាននិយយ.....ម្រនទ្រ"?ឬ"សា្ត្រប់ទៅ
ហាក់បីដូចជា..."ឬ"សូមអ្នកពន្រយល់បន្ថ្រម
ត្រង់ចំណុច...."។

— គួរសួរសំណួរប្របដ្រញដោលដើម្របីបង្ហ្រញ
ចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកនិងដើម្របីជំរុញ
លើកទឹកចិត្តឱ្រយគាត់និយយបន្ថ្រមដូចជា
"តើអ្នកអាចនិយយប្រ្រប់ខ្ញុំពីចំណុច
ន្រះបន្ថ្រមបន្តិចទៀតបានទ្រ..?"ឬ
"ហ្រតុអ្វីបានជា.....ប្របន្រះ..?"ឬ"អ្វីទៅ
ដ្រលធ្វើឱ្រយអ្នកគិតថា...."?

— ព្រលខ្លះចាំសា្ត្រប់គាត់គឺគ្រប់គ្រ្រន់ហើយ។

— គួរទទួលសា្គ្រល់ថារបៀបដ្រលអ្នករស់រាន
មានជីវិតនិយយអំពីរឿងរា៉្រវរបស់គាត់គឺជា
របៀបដ្រលគាត់បានចងចាំអំពីរឿងរា៉្រវនោះ។
ប្រវត្តិរឿងរា៉្រវដ្រលបាននិយយប្រ្រប់អាច
ខុសពីអ្វីដ្រលអ្នកបានដឹងនិងរំពឹងថាបានឮ
ពីមុន។

— មិនគួរសួរសំណួរច្រើនព្រកក្នុងព្រលត្រមួយ
ឡើយ

— មិនគួរសួរសំណួរដ្រលជជីកឬបង្ខំឱ្រយឆ្លើយ
សំណួរទ្រ។ប្រសិនបើអ្នករស់រានមានជីវិត
បង្វ្ររឬគ្រចវ្រសមិនឆ្លើយនឹងសំណួរណាមួយ
ត្រូវសន្មត់ថាពួកគាត់មិនទាន់បានត្រៀមខ្លួន
ដើម្របីជជ្រកអំពីសំណួរនោះទ្រ។

— មិនគួរវិនិច្ឆ័យឬសួរសំណួរបង្ខំចំពោះអ្នក
រស់រានមានជីវិតដ្រលបានជជ្រកអំពីរឿងរា៉្រវ
ណាមួយឡើយ(ឧទា.ការសួរសំណួរ
ថាហ្រតុអ្វី:"ហ្រតុអ្វីមិនវាយតបតវិញ?")
សំណួរ"ហ្រតុអ្វី"មានទំនោរធ្វើឱ្រយអ្នកដទ្រ
កើតមានអារម្មណ៍មួយដ្រលគាត់ត្រូវ
និយយការពារឬផ្តល់យុត្តិធម៌ឱ្រយខ្លួនឯង។

— មិនគួរសើចប្របឌឺដងឬមា៉្រក់ងយឡើយ

— ក្នុងករណីដ្រលអ្នករស់រានមានជីវិតចង់ចាំ
អំពីអ្វីមួយខុសមិនត្រូវសន្មត់ថាគ្រប់ព័ត៌មាន
ដ្រលពួកគាត់បាននិយយប្រ្រប់សុទ្ធត្រខុស
នោះទ្រ។

គួរធ្វើ... មិនគួរធ្វើ...

— ត្រូវយល់ពីអារម្មណ៍ឬឥរិយបថរបស់
ពួកគាត់

— ត្រូវរក្រសាភាពស្ងប់ស្ងៀមនិងការប្រុងប្រយ័ត្ន

— មិនគួរព្រងើយកន្តើយឬមិនខ្វល់ខា្វ្រយចំពោះ
អារម្មណ៍ឬឥរិយបថរបស់ពួកគាត់ឡើយ។

— មិនគួរវិនិច្ឆ័យអារម្មណ៍ឬឥរិយបថរបស់
ពួកគាត់ឡើយ។

— កុំបញ្ជ្រគាត់ឬព្រយាយមក្រចំណុចខុសឆ្គង
របស់គាត់ឡើយ។

អំពីអ្នកសួរនិងចម្លើយរបស់អ្នក

ពាក់ព័ន្ធនិងមនោសញ្ច្តនារបស់អ្នករស់រនមានជីវិត



អំពើហិង្សាពីអតីតកាល-សៀវភៅណ្នាំការបង្ៀន
ក្រសួងវប្របធម៌និងវិចិត្រសិល្របៈ
សារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្ល្រងរាជធានីភ្នំព្រញ,ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ប្រធានការិយល័យសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្ល្រង៖លោកហង្សនិស្ស័យ

ទីប្ឹក្សា
លោកស្រីBarbara Thimm

អ្នកនិពន្ធ
លោកស្រីBarbara Thimm
លោកស្រីElles Blanken
លោកសុងភក្ត្រ្រ
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