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អរម�កថា

េដម្បីកសងធនធានមនុ ស្ស ្រកសួងអប់ រ ំ យុវជន
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Development Project (ESDP3)) ជាគេ្រមាងមួយរបស់្រកសួងអប់ រ ំ យុវជន និងកី ឡា ឧបត�ម�េដយធនាគារ
អភិវឌ្ឍន៍ អសុី (Asian Development Bank (ADB): ESDP3-ADB Loan No. 2889-CAM(SF)) ក�ុងេគាលបំណង
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េទៀត ពួកេគនឹ ងក�យជាធនធានមនុស្សដ៏ សំខន់ េនក�ុងសង�ម ។
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� បខ�ឹមសរបែន�មពីឯកសរេយាង” ថ�ីៗ
េនះគណៈកម�ករនិពន�បានេ្រជសេរ សខ�ឹមសរយា៉ ងស្រមិ តស្រមាំង ្របកបេដយអត�ន័យ�សបតមកម�វ ិធី សិក្សោ
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គណៈកម�ករនិពន�មានជំ េនឿយា៉ ងមុតមាំថា ឯកសរែណនាំ្រគ�បេ្រង�នស�ីពី វ ិធី ស�ស�បេ្រង�នេដយ
ប��
� បខ�ឹមសរបែន�មពីឯកសរេយាង ែដលេទបបេង�តថ�ីេនះ អចបេ្រមផល្របេយាជន៍ដល់អ�កសិក្សោ និងជាទី
្របឹក្សោដ៏ល�ស្រមាប់ ជាជំនួយដល់ករអនុ វត�ជាក់ ែស�ងរបស់្រគ�បេ្រង�ន និងសិស្សជាក់ ជាមិនខន ។
គណៈកម�ករនិពន�រង់ ចំទទួ លរល់មតិ ែកលម�បែន�ម ពី សំណាក់ េលក្រគ� អ�ក្រគ� សិស្សោនុ សិស្ស និង
្របិយមិត�អ�កអនពី ្រគប់មជ្ឈដ�នទំងអស់េដយក�ីេសមនស្សរ ីករយ ។
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េសចក�ីែណ�ំ
ឯកសរែណនាំ្រគ�េនះមានេគាលបំណងជួយ្រគ�បេ្រង�នឱ្យអនុវត�សកម�ភាពក�ុងមុខវ ិជា�គណិតវ ិទ្យោ និងវ ិទ្យោស�ស� ។
ចំេណះដឹង និងសមត�ភាពេលមុខវ ិជា�គណិតវ ិទ្យោ និងវ ិទ្យោស�ស�គឺជាបំណិនជី វ ិតែដលេយង្រត�វករជាេរៀងរល់ៃថ� ។
ដូចជា អ�កេធ�ែ�ស្រត�វែតយល់អំពីររង�ស់រង�ល់ និងរេបៀបេរៀបចំថវ ិក។ េដម្បីឱ្យបានេជាគជ័ យក�ុងជី វ ិត េយង្រត�វករ
ចំេណះដឹងេលមុខវ ិជា�ទំង៤ក�ុងវ ិទ្យោស�ស�ដូចជា៖ រូបវ ិទ្យោ គីមីវ ិទ្យោ ជីវវ ិទ្យោ និងែផនដី វ ិទ្យោ ។
ឯកសរេនះជាឯកសរស្រមាប់្រគ�សិក្សោ�សវ្រជាវេដយខ�ួនឯង មានន័ យថា៖ ្រគ�ចង់អភិវឌ្ឍចំ េណះដឹង និងវ ិធីស�ស�
បេ្រង�នេលមុខវ ិជា�របស់ខួ�ន ។
ក�ុងឯកសរែណនាំ្រគ�េនះមានែផនករបេ្រង�នមួយចំនួន និងសេង�បខ�ឹមសរក�ុងេមេរៀនេដម្បីជួយ្រគ�ឱ្យែស�ងរកព័ត៌មាន
បែន�ម និងមានកិច�ែតងករបេ្រង�នែដលប��
� បខ�ឹមសរថ�ីៗពីឯកសរេយាងមួ យចំនួន ដូចជា៖


េសៀវេភែណនាំស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នរបស់គេ្រមាង STEPSAM3 ៃនអង�ករ JICA មានេគាលបំណងគាំ្រទករបេ្រង�ន
មុខវ ិជា� គណិតវ ិទ្យោ និងវ ិទ្យោស�ស� និងមានខ�ឹមសរលម�ិតស្រមាប់េមេរៀនមួ យចំនួនដូ ចជា ៖





ចំេណះដឹងបែន�មស្រមាប់ ្រគ� (មិនគួរបេ្រង�នេទ)



ករបក�សយ និងករពន្យល់ទក់ទងនឹងខ�ឹមសរពិបាក



សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀនបែន�ម



ចំណុចែដល្រត�វែកស្រម�លក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល



ចេម�យស្រមាប់ លំណួរ និងហត់កុងេសៀវេភសិ
�
ក្សោេគាល ។

េសៀវេភែណនាំ្រគ�របស់គេ្រមាង »វ ិទ្យោស�ស� និងបំ ណិនជីវ ិតែផ�កបរ ិស�ន និងកសិកម� «SEAL របស់អង�ករ
VVOB មានេគាលបំណងគាំ្រទករបេ្រង�នមុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស� និងមានឯកសរែណនាំ្រគ�ែដលមានខ�ឹមសរទក់ ទង
នឹងករេធ�ពិេសធន៍ស្រមាប់ មុខវ ិជា� រូបវ ិទ្យោ គីមីវ ិទ្យោ ជីវវ ិទ្យោ និងែផនដី វ ិទ្យោ។ េ្រកពី េនះ SEAL ក៏ មានេសៀវេភ
ែណនាំ្រគ� េគាលវ ិធីសិស្សមជ្ឈមណ�លផងែដរ។ ឯកសរែណនាំ្រគ� ករបេ្រង�នមុខវ ិជា�វ ិទ្យោ»ស�ស�តមែបបេគាល
វ ិធីសិស្សមជ្ឈមណ�ល ែផ�កទី ២) មានរូបគំនូរតុក�តគំនិត «concept cartoons( ែដលជាសមា�រៈស្រមាប់ បេង�ត
សកម�ភាពឱ្យសិស្សពិ ភាក្សោគា� និងេដម្បីឱ្យ្រគ�វយតៃម�ករយល់ដឹងរបស់សិស្ស។



៧េសៀវេភគាំ្រទករពិ េសធន៍ ស្រមាប់្រគ�មុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�ថា�ក់ទី“-៩” ពិេសធន៍ ែល្បងសិក្សោ និងករសេង�ត
របស់អង�ករ VSO មានេគាលបំណងគាំ្រទករបេ្រង�នមុ ខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស� រួមមានសកម�ភាពស្រមាប់ េមេរៀន
នីមួយៗ�សបតមកម�វ ិធីសិក្សោ េរៀបចំ តមលំដប់លំេដយដូចក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល និងមានសកម�ភាពស្រមាប់
េមេរៀនភាគេ្រចន។

កិច�ែតងករបេ្រង�នក�ុងេសៀវេភេនះជាគំ រូ អចអនុ វត�តម ឬែកស្រម�លក៏ បាន េហយមានកិច�ែតងករបេ្រង�នដៃទេទៀត

េនក�ុងេវបសយ៖ www.krou789.com េវបសយេនះ មានឯកសរេយាងមួយចំ នួន ែដលពន្យល់អំពីវ ិធីស�ស�បេ្រង�ន និង
សទ�នុ ្រកមស្រមាប់មុខវ ិជា�នី មួយៗ។
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េដម្បីបេ្រង�នវ ិទ្យោស�ស�ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ េលក្រគ� អ�ក្រគ�មិន្រត�វបង�ញែត្រទឹ សី� និងរូបមន�ប៉ុេណា�ះេទ ែត្រត�វឱ្យសិស្ស
េចះគិត និងេធ�បានតមចំ េណះដឹង និងបំណិនរបស់េគផងែដរ។ ្រគ�្រត�វេលកទឹកចិត�សិស្សឱ្យមានករគិតខ�ស់ និ ង្រគ�្រត�វសួរ
សំណួរែដលអភិវឌ្ឍបំណិនរបស់សិស្ស ។
្រគ�ចង់ឱ្យសិស្សមានករចប់ អរម�ណ៍េទេលមុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�េនះ ដូចេនះេហយ្រគ�្រត�វករអនុ វត�វ ិទ្យោស�ស�ពិត ែដល
មានករសេង�ត និងពិេសធន៍ ពីេ្រពះសកម�ភាពអនុវត�ទំងេនះនឹងផ្សោរភា�ប់្រទឹ សីេ� ទនឹងករអនុ វត�ជាក់ ែស�ង ។ េនេពលែដល
សិស្សអនុវត�សកម�ភាពតមរយៈករដឹកនាំរបស់្រគ� ពួ កេគេរៀនបំណិនថ�ី និងបេង�តឥរ ិយាបថចង់សិក្សោែថមេទៀត មានករៃច�្របឌិ
ត និងមានសមត�ភាពេដះ�សយប�
� ែដលជាបំណិនជីវ ិត ។
ក�ុង “ឯកសរែណនាំ្រគ�បេ្រង�ន ស�ីពីវ ិធីស�ស�បេ្រង�នេដយប��
� បខ�ឹមសរបែន�មពីឯកសរេយាង” េនះ េយងបង�ញ

្រគ�អំពីវ ិធី ស�ស�បេ្រង�នមួយចំនួនែដលទក់ទងនឹងកម�វ ិធី សិក្សោរបស់្រកសួងអប់ រ ំ យុវជន និងកីឡា និ ងមានែផនករបេ្រង�ន និ ង
កិច�ែតងករបេ្រង�នែដលប��
� បខ�ឹមសរបែន�មពី្របភពេផ្សងៗ ។
េដម្បីធានាបាននូ វករបេ្រង�ន្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ចំបាច់ ្រត�វមានករចូលរួមរបស់សិស្ស ែដលមានន័យថា៖ សិស្ស
្រត�វេធ�សកម�ភាព ពិេសធន៍ ែល្បងសិក្សោ និងមានឱកសពិភាក្សោគា� និងពន្យល់ពីគំនិតរបស់ពួកេគេទវ ិញេទមក ។ សិស្សអច
េធ�ពិេសធន៍តម្រក�មែដលមានសមាជិកេ្រចនបំផុត៦នាក់ ។
ករអនុ វត�ពិេសធន៍ជា្រក�មគឺ ជាមេធ្យោបាយវ ិជ�មានមួ យែដលេធ�ឱ្យមានករេលកទឹកចិត� ទំនាក់ទំនងល� និងបេង�តសហ
្របតិបត�ិករក�ុង្រក�មសិស្ស ប៉ុ ែន�្រគ�្រត�វយកចិត�ទុកដក់ តមរយៈករេរៀបចំថា�ក់ េរៀនេដ ម្បីឱ្យករេរៀនមាន្របសិទ�ភាព ។
មូលដ�ន្រគឹះៃនមុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�គឺ ករេធ�ពិេសធន៍ ្រទឹសីក
� ុងមុ
�
ខវ ិជា�រូបវ ិទ្យោ ជីវវ ិទ្យោ គីមីវ ិទ្យោ និងែផនដីវ ិទ្យោ ្រត�វបាន

បេង�តេឡងតមរយៈករេធ�សេង�ត និងករេធ�ពិេសធន៍ ។ េនក�ុងវ ិទ្យោស�ស� ្រគប់្រទឹសី� និងគំ រទ
ូ ំងអស់្រត�វករប�
� ក់េដយករ
េធ�ពិេសធន៍ េហយដរបណាករសេង�ត និងករេធ�ពិេសធន៍មិនបានប�
� ក់ ពីភស�ុតងឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ េនាះ្រទឹ សី� ឬគំ រទ
ូ ំងេនាះ

មិនអចអនុ វត�្របកបេដយ្របសិទ�ភាពបានេឡយ ។

េនក�ុងករពិេសធន៍ ជាញឹកញាប់េយងេ្របករវស់ េហយករវស់េនះអចេធ�សរចុ ះសរេឡងបាន ។ ដូ េច�ះ ្របសិនេប

េគ វស់បរ ិមាណតមលក�ណៈដូចគា�េនាះេគ្រត�វែតទទួ លបានលទ�ផលដូចគា� ។

េនេពលែដលេលក្រគ� អ�ក្រគ�អនុវត�ពិេសធន៍ ឬបង�ញឱ្យសិស្សេម លេឃញ ្រគ�្រត�វករសមា�រៈមួយចំនួនែដលភាគ
េ្រចនមានតៃម�ខ�ស់ និងមួយចំនួនមានករេ្រប ្របាស់ខុស និងងយែបកបាក់ ។ េលសពីេនះ សមា�រៈមួ យចំនួនក�ុងេសៀវេភ
“េសៀវេភគាំ្រទករពិ េសធន៍ ស្រមាប់្រគ�មុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�ថា�ក់ទី៧ ៨ ៩” របស់អង�ករVSO ជាសមា�រៈសម�� េហយមានតៃម�
ទប ។
(អត�បទែកស្រម�លពី ឯកសរេយាង៖ “េសៀវេភគាំ្រទករពិ េសធន៍ស្រមាប់្រគ�មុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�ថា�ក់ទី៧ ៨ ៩” (VSO))
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រេបៀបប����បខ�ឹម�រថ�ីៗ
(1) ពិនិត្យតរងទំនាក់ទំនងរវងកម�វ ិធីសិក្សោ និងឯកសរេយាង (ទំព័រទី.....)
េសៀវេភសិក្សោេគាល ឧទហរណ៍ “B723 ចំែណកថា�ក់រូបធាតុ”
B = ជីវវ ិទ្យោ (ភាសអង់ េគ�ស៖ Biology = B)
7 = ថា�ក់ទី៧ (7)
1 = ជំពូកទី១ (1)
3 = េមេរៀនទី ៣ (3)
(2) ពិនិត្យឯកសរេយាងេផ្សងៗ ៖
េមេរៀន៖

STEPSAM3

រូបគំនូរតុក�តគំនិត

ពិេសធន៍ VVOB

ពិេសធន៍ VSO

VVOB
B711 ភាវៈរស់ និង

ករសេង�តេមល្របព័ន�េអកូឡូសុី

បរ ិស�នរបស់វ

(ទំ.73)

B712 បរ ិស�នរូបនិង

ទឹក ខ្យល់ និងែផនដី(ទំ.74)

បរ ិស�នជីវៈ
B713 ទំនាក់ទំនងេន

ទំនាក់ទំនងរវងភាវៈរស់(ទំ.75)

ក�ុងសហគមន៍

B721 រុក�ជាតិឥតផា� ៖

រុក�ជាតិែដលមានលំអងផា�

ប៉្របក

(ទំ.76)

B722 រុក�ជាតិមានផា�

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

42. រុក�ជាតិធ�ន់

រុក�ជាតិមាន្រគាប់1-(ែផ�កទី1)(ទំ.77)

(ទំ.1-16)

(ទំ.56)

រុក�ជាតិមាន្រគាប់2-(ែផ�កទី2)(ទំ.78)
រុក�ជាតិមាន្រគាប់3-(ែផ�កទី3)(ទំ.80)

B723 ដំណឹកនាំកុ�ង
រុក�ជាតិមានផា�

េសៀវេភែណនាំ្រគ�
(ទំ.17-26)

1.3 ករប�ូពណ៌របស់ផា�(ទំ.6)
2.1 បន្សោយ(ទំ.8)

ដំណឹកនាំកុងរុ
� ក�ជាតិ1(ែផ�លទី1)(ទំ.82)

2.2 អូសូសេនជាលិ
�
ករុក�ជាតិ(ទំ.9)
2.3 លំនាំអូសូសក�
�
ុងស៊ុត(ទំ.12)

េមេរៀន “B723 ដំណឹកនាំកុ�ងរុក�ជាតិ មានផា�” \
−

មានេសៀវេភែណនាំស្រមាប់ ្រគ�បេ្រង�ន របស់គេ្រមាង STEPSAM3 ៃនអង�ករ JICA

−

គា�ន រូបគំនូរតុ ក�តគំនិត របស់អង�ករ VVOB

−

មាន ពិ េសធន៍ ៤ របស់អង�ករ VVOB (េមេរៀនមួយចំនួនមានពិេសធន៍ស្រមាប់ប�
� ក់ ប៉ុែន�េមេរៀនមួយចំនួន
គា�នពិេសធន៍ប�
� ក់េទ)

−

មាន ពិ េសធន៍ ១ របស់អង�ករ VSO

−

្រគ�្រត�វែតេ្រជសេរ សសកម�ភាពមួយ ែដលេជឿជាក់ ថាអចមានេជាគជ័យ និងអច្របមូលសមា�រៈ (ឬមួ យចំនួន)
បាន្រគប់ ្រគាន់ ។
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្រគ�្រត�វរកសកម�ភាពប��
� បបែន�មេដម្បីែកលម�ករបេ្រង�ន និងេរៀន ែដលធានាថា សិស្សនឹងចូ លរួមបាន្រគប់ៗគា� ។
(3) ្រគ�្រត�វសួរសំណួរគន�ឹះ េដម្បីប��
� បខ�ឹមសរបែន�មពីឯកសរេយាងែដលមានដូ ចជា ៖
(1) សកម�ភាពមានេគាលបំណងឱ្យសិស្សេរៀនអ�ីខ�ះ?
(2) ្រគ�អចប��
� បសកម�ភាពថ�ីៗេនេពលណា? (ជំហនទី២? ទី៣? ទី៤? កិច�ករផ�ះ?)
(4) សកល្បងេធ�សកម�ភាពជាមុ នសិនេដម្បីធានាបាននូ វគុ ណភាព និងេជាគជ័យក�ុងេមា៉ ងសិក្សោ
(5) បា៉ ន់ស�នេពលេវល (ប៉ុនា�ននាទី)
(6) អចមានចំ នួនសិស្សប៉ុ នា�ននាក់ចូលរួមបាន (កន់ែតេ្រច ន កន់ ែតល�)
(7) េ្រប ្របាស់កិច�ែតងករបេ្រង�នែដលមាន�សប់ េដម្បីប��
� បខ�ឹមសរថ�ីៗពីឯកសរេយាង
(8) ្របាប់ពីឯកសរេយាងឱ្យបានច្បោស់លស់េនក�ុងកិច�ែតងករបេ្រង�ន (ឧទហរណ៍. ឯកសរេយាង៖ រូបគំនូរតុក�តគំនិត
ទី.... (VVOB ទំព័រទី....))
(9) វយតៃម� និងកត់ ្រតអ�ីែដលមានឬគា�នេជាគជ័យ... គិតពិ ចរណាអំពីលទ�ផលល�្របេសរេនេពលអនាគត
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ពីចំណុចទី(1) ដល់ទី(9) សេង�បក�ុងដ្យោ្រកមេនខងេ្រកម ៖
ដ្យោ្រកមបង�ញវ ិធីប��
� បខ�ឹមសរ ៖
េ្រជ សេរ សេមេរៀន

្រត�តពិនិត្យស.ស. និ ងតរង
ទំនាក់ទំនង ឯកសរេយាង

េ្រជ សេរ សខ�ឹមសរថ�ីបែន�ម

េសៀេភសិក្សោេគាល (ស.ស.)
តរងទំនាក់ទំនង ឯកសរ
ឯកសរេយាង
ឯកសរេយាង

េ្រជ សេរ សជំហន
ស្រមាប់ប��
� បខ�ឹមសរ

សកល្បងខ�ឹមសរថ�ី

ប��
� បខ�ឹមសរថ�ី

វត�ុបំណង
េមេរៀន / ជំ ហន

គិតអំពីករចូលរួមរបស់សិស្ស

កិច�ែតងករបេ្រង�នមាន�សប់
េពលេវលក�ុងេមា៉ ងសិក្សោ

កិច�ែតងករបេ្រង�នប��
� ប

វយតៃម� និង
ែកស្រម�ល
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�រែណ�ំ�ទូេ�ស��ប់បេ�ងៀនវិទ����ស� ៖
េយងចង់ផល
� ់អនុសសន៍ដូចខងេ្រកម៖


េរៀបចំសមា�រៈទំងអស់ស្រមាប់សកម�ភាព មុនេពលចប់ េផ�មេមេរៀន។



េរៀបចំសមា�រៈទំងអស់ស្រមាប់្រគប់សកម�ភាព មុនេពលចប់េផ�មេមេរៀន។



អនុវត�សកម�ភាពម�ងមួ យជំ ហនៗ េដយេធ�តមវ ិធី ស�ស�ករបេ្រង�ន និងេរៀន វ ិទ្យោស�ស�តមែបបរ ិះរក។



េលកទឹកចិ ត�ដល់សិស្ស្រគប់ គា� ឱ្យេធ�ករសេង�ត ស��ឹងគិត ទស្សន៍ទយ ពន្យល់ និងកត់្រត។



ជុំវ ិញ ស្រមបស្រម�ល និងជួ យ្របសិនេបចំបាច់កុងអំ
�
ឡុងេពលសិស្សកំពុងេធ�ករជាបុគល
� ឬជា ្រក�ម។ ជួយដល់សិស្ស
ែដលេរៀនយឺត (សិស្សមិនសូវេចះ)។



ប�ូ� លសកម�ភាពេនក�ុងកិច�ែតងករបេ្រង�នជាចំបាច់។

សុវត�ិភាព ៖


វគឺជាករចំបាច់ ណាស់ ែដល្រត�វេគារពតម ច្បោប់ដូចខងេ្រកម៖

-

្រត�វពក់អវពិ េសធ ែវ ៉នតករពរ េ�សមៃដ និងមា៉ សករពរ េដម្បីធានាសុវត�ិភាពដល់្រគ� និងសិស្ស ។

 ្រប�ង្របយ័ត�េនេពលកំ ពុងកន់សរធាតុ គីមី ឬវត�ុរវេក� (ទឹ កផងែដរ) និងជាពិ េសសករករពរែភ�ក និ ងែស្បក ។
 អសុីត និងបាស ឬសរធាតុ គីមីេផ្សងៗ ែដលអចេធ�ឱ្យខូ ចែស្បករបស់អ�ក ដូេច�ះសូមចប់កន់ េដយយកចិត�
ទុកដក់បំផុត ។

 កុំខ�ះខ�យសរធាតុ គីមី្រត�វេចះៃលលកក�ុងករេ្របសរធាតុ គីមីេដយសន្សំសំៃច ។

 គួរេ្របែតអគុ យ និងថ�ពិលជា្របភពអគ�ិសនី ែតប៉ុ េណា�ះ ។ សូមកុំសកល្បងេ្រប ្របភពអគ�ិសនីេផ្សងេទៀតែដលមាន
តង់ស្យុងខ�ស់ ។

 ហមភ�ក់សរធាតុអី�ឱ្យេសះ ។
 ្រត�វទមា�ប់អនាម័យ និងលងៃដេនេពលសកម�ភាព្រត�វបានប��ប់ សកម�ភាព ។
 េគារពតមបទប�
� ៃផ�កុងមន�
�
ីរពិេសធជានិច� ។

 ហមេធ�ករក�ុងមន�ីរពិេសធែតមា�ក់ឯង ្រត�វមានមនុ ស្សេធ�ករជាមួយអ�កជានិច� ។

(អត�បទែកស្រម�លពី េសៀវេភេយាង៖ “េសៀវេភគាំ្រទករពិេសធន៍ ស្រមាប់ ្រគ�មុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�ថា�ក់ទី៧-៩” (VSO)
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វិធី��ស�បេ�ងៀន
១. �របេ�ងៀន និងេរៀន�មែបបរ�ះរក (Inquiry-Based Learning, IBL)
ករបេ្រង�ន និ ងេរៀនតមែបបរ ិះរក ជាវ ិធីស�ស�បេ្រង�នមួយែដលេ្រប ្របាស់ “ សំណួរគន�ឹះ “
សំណួរគន�ឹះជាប�
� មួ យែដលសិស្ស្រត�វករេដះ�សយេដយេ្រប វ ិធី វ ិទ្យោស�ស� (scientific method) េដម្បីសន�ិដ�នឱ្យ
បាន្រតឹម្រត�វ។ ក�ុងឯកសរែណនាំ្រគ�េនះ កិច�ែតងករបេ្រង�នមួយចំ នួនបានប�ូ� លនូវ វ ិធីស�ស� “ ករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបប

រ ិះរក (IBL) “។

ក�ុងឯកសរែណនាំ្រគ�របស់គេ្រមាង STEPSAM3 និងVSO មានករែណនាំពិេសធ និងសកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន

េដយេ្រប្របាស់ “ វ ិធីស�ស�បេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរ ិះរក (IBL) “

វ ិធីស�ស�បេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរ ិះរក (IBL) មានដំ េណរករតមលំដប់លំេដយដូចបង�ញក�ុងតរងខងេ្រកម ៖
១. កំណត់ប�
� (Set the problem)

- សេង�តបាតុភូតសំណួរភា�ប់សំណួរគន�ឹះ

២. សម�តិកម� (Develop a hypothesis)

- ករទស្សន៍ទយ (លទ�ផលរ ំពឹងទុក)

៣. ពិ េសធ (Experiment)

- ប�ង់ពិេសធ  អនុវត�កត់្រតករសេង�ត

៤. វ ិភាគទិន�ន័យ (Analyse the information)

- លទ�ផល និងវ ិភាគទិន�ន័យ

៥. សន�ិដ�ន (Conclusion)

- សន�ិដ�ន (សំេយាគលទ�ផលពិេសធែដលទទួលបាន)

អង�ករ JICA (ភា�ក់ងរសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិជប៉ុន) គឺ ជាអង�ករែដលបានែណនាំករបេ្រង�ន និ ងេរៀនតមែបបរ ិះរកេន
ក�ុង្របេទសកម�ុជា និងបានេបាះពុមេ� សៀវេភ “ករែណនាំករបេ្រង�ន និ ងេរៀនេមេរៀនវ ិទ្យោស�ស�តមែបបរ ិះរក” (IBL) េយង្រគាន់
ែតសេង�បេលខឹម
� សរ IBL េដម្បីឱ្យមានប��ត�ិកន់ ែតច្បោស់។

សិស្សគួរែតេរៀនវ ិទ្យោស�ស�េដយករេធ�ពិេសធន៍។ វ ិធី ស�ស�ៃនករបេ្រង�ន និងេរៀនវ ិទ្យោស�ស�តមែបបរ ិះរកគឺ ជា
មេធ្យោបាយដ៏ ល� ក�ុងករបេ្រង�នសិស្សឱ្យេចះសេង�ត និងគិតអំពីវ ិទ្យោស�ស�។ ្រគ�មិនែមនជាអ�កផ�ល់ឱ្យសិស្សែតមួ យមុខេនាះេទ

ប៉ុែន�គឺជាអ�កែដលេលកទឹកចិ ត�ឱ្យសិស្សរកេឃញនូវចំេណះដឹងេដយខ�ួនឯង ។ េនក�ុងេមេរៀន IBL សិស្ស្រត�វេលកជាសំណួរ

េឡង េហយក៏ ្រត�វគិតអំពីសំណួរេនាះែដរ ។ បនា�ប់មកសិស្ស ្រត�វេធ�ពិេសធន៍ េដម្បីេឆ�យសំណួរ និងេធ�ករសេង�តឱ្យបានល� ្រពម
ទំងទញរកេសចក�ីសន�ិដ�នឱ្យបានសម�សបេដយែផ�កេលលទ�ផលៃនករពិេសធន៍ ជាមូលដ�ន។
េនេពលែដលេលក្រគ� អ�ក្រគ�កសងកិច�ែតងករបេ្រង�នតមវ ិធីស�ស� IBL ែដលមានករពិ េសធន៍ ករបង�ញងយៗ
ករសេង�ត ឬែល្បង មុនដំបូង្រត�វ្រត�តពិនិត្យវត�ុបំ ណងេមេរៀនឱ្យបានច្បោស់សិន។ ្រគ�ចប់េផ�មបេ្រង�ន េដយេផ�មពីករសេង�ត

បាតុភូតេហយេធ�ករពិ ភាក្សោេលបាតុភូតេនាះជាមួយសិស្ស។

សំណួរគន�ឹះជាលក�ណៈពិ េសសមួយរបស់ករបេ្រង�ន និងេរៀនតម IBL ។ ្រគ�្រត�វកំណត់សំណួរគន�ឹះ េនក�ុងកិច�ែតងករ

បេ្រង�ន េហយបនា�ប់មក្រគ�្រត�វព្យោយាមបេង�តសំណួរគន�ឹះជាមួយសិស្ស មុនេពលចប់ េផ�មករពិេសធន៍ ។ សំណួរគន�ឹះេធ�ឱ្យ
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សិស្សទទួ លបានេជាគជ័យេលករសេ្រមចវត�ុបំណងៃនេមេរៀន េដយលទ�ផលបានពី ករេធ�ពិេសធន៍្រត�វែតជាចេម�យរបស់
សំណួរគន�ឹះ។

ករែណនាំចំេពះករពិេសធន៍ និងរេបៀបអនុវត�ពិេសធន៍ គឺអ�ស័យេទេលវត�ុបំ ណងេមេរៀន។ េ្រកយេពលសេង�ត និង

សរេសរលទ�ផលរួច សិស្ស្រត�វទញរកេសចក�ីសន�ិដ�ន ែដលមាន្រគ�ជាអ�កស្រមបស្រម�ល។

ខងេ្រកមេនះគឺជាឧទហរណ៍ ករបេ្រង�នវ ិទ្យោស�ស�តមែបបរ ិះរកអំពី “ថា�ំជក់ និ ងបារ ី” (B752) ។
វត�ុបំណងេមេរៀន


កំណត់និយមន័ យ ករជក់ បារ ីេដយ្របេយាលបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈករពិ េសធពីករជក់បារ ីសិប្បនិមិ�ត។



អនុវត�វ ិធី ករពរផលប៉ះពល់ៃនែផ្សងបារ ីចំ េពះ�ស�ីមានៃផ�េពះ ចំេពះកុមារ និងទី្របជុំ ជនបាន្រតឹ ម្រត�វតមរយៈ
ករពិ ភាក្សោ្រក�ម។



មានប្រម�ង្របយ័ត�កុងេពលេធ�
�
ពិេសធ ។

រ ំឭកេមេរៀនចស់ (៥នាទី)
្រគ�រ ំឭកេមេរៀនចស់ែដលទក់ទងនឹងបារ ី េដយេលកជាសំណួរេទកន់ សិស្ស។
១. បាតុភូត និងករពិភាក្សោ (១០នាទី)
្រគ�បង�ញរូបភាពសួតពី រ ឱ្យសិស្សទស្សន៍ ទយ ៖



សួតមួយណាបង�ញថាសួតរបស់អ�កជក់បារ ី និងមួយណាជាសួតរបស់អ�កមិនជក់បារ ី? ចូរពន្យល់ចេម�យ ។



េដម្បីេផ��ងផា�ត់ ថាសួតអ�កជក់បារ ី និងសួតអ�កមិនជក់ បារ ីមានភាពខុសគា�េតេយង្រត�វេធ�ដូចេម�ច?

្រគ�្រត�វគិតអំពីចេម�យែដលនឹ ង្រត�វទទួ លពី សិស្ស េដម្បីេ្រត�មសកម�ភាពបន� ។
សំណួរគន�ឹះ (៣នាទី)
េតែផ្សងបារ ីជះឥទ�ិពលដល់អ�កជក់ និងអ�កេនជុំ វ ិញខ�ួនដូ ចេម�ចខ�ះ ?
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២.សម�តិកម�

្រគ�បំផុសសំណួរខ�ីៗបែន�មេដម្បីឱ្យសិស្សមានគំនិតទស្សន៍ ទយចេម�យេទនឹងសំណួរគន�ឹះខងេល

(ចេម�យរបស់

សិស្ស្រតឹម្រត�វ ឬមិ ន្រតឹម្រត�វ ្រគ�មិន្រត�វែកចេម�យរបស់សិស្សេទ។ ចំបានលទ�ផល និងបក�សយេហយចំេ្រប�បេធៀបគា�នឹង
ចេម�យសិស្ស េ្រពះជាករព្យោករណ៍ប៉ុេណា�ះ)
ព្យោករណ៍ៃនករពិេសធ និងករប�
� ក់ពីករព្យោករណ៍ (៥នាទី)
ខ�ំុគិតថាែផ្សងបារ ីជះឥទ�ិពលដល់អ�កជក់ដូចជា... ។
៣. ប�ង់ពិេសធ និងករេធ�ពិេសធ (១៧នាទី)
- ្រគ�បំផុសសំណួរ ៖ េដម្បីឱ្យសិស្សមានគំនិតអចេទេធ�ពិេសធបាន្រគ�្រត�វ ឱ្យពួកគាត់ គិតពីប�ង់ពិេសធ។ បនា�ប់ មកឱ្យេគបង�ញ
ប�ង់ពិេសធរបស់េគតម្រក�មនីមួយៗ។ ចុងេ្រកយ្រគ�្រត�វសំេយាគដំ េណរករពិេសធន៍សម�សបក�ុងចំ េណាមប�ង់ពិេសន៍ែដល

បេង�តេដយសិស្ស ឱ្យ្រត�វេទនឹងសមា�រៈែដល្រគ�បានេ្រត�មទុក។ ្រគ�បេ្រង�នស្រមបស្រម�លឱ្យសិស្សេរៀបចំពិេសធន៍ដូចរូបភាព
ខងេ្រកម៖

ពិេសធ (១៥នាទី)
ក. ្រគ�ែបងែចកសិស្សជា្រក�ម រួចឱ្យសិស្សតម្រក�មនី មួយៗេធ�ពិេសធន៍ និងសេង�ត និងកត់្រតលទ�ផលពិេសធ
ខ. ្រគ�េដរេម ល និងជួ យសិស្ស ក៏ប៉ុែន�្រត�វឱ្យសិស្សេធ�ករពិ េសធន៍េដយខ�ួនឯងផា�ល់(្រគ�្រគាន់ ែតជាអ�កស្រមបស្រម�ល
ប៉ុេណា�ះ)។

៤. លទ�ផល និងករវ ិភាគទិនន
� ័យ
ពិេសធន៍

លទ�ផលករសេង�ត

១. ភា�ប់ បារ ីនឹងសឺរុង
ំ ឬដបទឹ កសុទ�

៥. សន�ិដ�ន (៥នាទី)
ក. ្រគ�ែណនាំឱ្យសិស្ស្រគប់ គា�សរេសរេសចក�ីសន�ិដ�នេដយែផ�កេលលទ�ផលៃនករសេង�តរបស់េគ

13

ខ. ្រគ�ដឹកនាំពិភាក្សោ និងទញយកេសចក�ីសន�ិដ�នរួមមួ យែដលជាចេម�យៃនសំណួរគន�ឹះ
សេង�ប (៥នាទី)
្រគ�សេង�បេមេរៀន និង្រត�វ្របាកដថា សិស្សទំងអស់សេ្រមចវត�ុបំណងៃនេមេរៀន។
២. េរៀនេ�យ�រចូលរួម
េមេរៀនែដលមាន្របសិទ�ភាពគឺេមេរៀនែដលមានសកម�ភាពសិស្សចូ លរួមបានេ្រចន និ ងសិស្សទទួ លបានបំ ណិនបែន�ម
ផងែដរ ។
ខងេ្រកមេនះជា “ជេណ� របំ ណិនវ ិទ្យោស�ស�” ។ ជេណ� រេនះ បង�ញវ ិធីស�ស�បេ្រង�នតមលំដប់ លំេដយ តមថា�ក់
នីមួយៗ(កន់ ែតខ�ស់ កន់ែតល�)។ វជាវ ិធីស�ស�ែដលឱ្យសិស្សមានឱកសចូលរួមបានេ្រចន េហយមាន្របសិទ�ភាពខ�ស់កុ�ងករ
េរៀន និងបេង�តបំណិនថ�ីៗ ។

្រគ�្រត�វដឹកនាំសិស្សឱ្យេឡង ជេណ� របំ ណិនវ ិទ្យោស�ស� េន្រគប់ េមេរៀន ។ េនក្រមិតខ�ស់្រត�វករេពលេវលបែន�ម និង
ជួនកល្រត�វករសមា�រៈបែន�ម ដូេច�ះ្រគ�្រត�វអនុវត�េទតមសមត�ភាព សមា�រៈ និងភាពជាក់ែស�ងរបស់សិស្ស និងថា�ក់េរៀន ម�ងមួ យ
ជំហនៗ ។
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ជេណ� របំណិនវ ិទ្យោសស� (ចូរអនពីេ្រកមេទេល)
វ ិធីស�ស�បេ្រង�ន

បំណិនែដលសិស្ស ទទួលបាន

ឧបសគ�

សិស្សបេង�តរេបៀបពិេសធ (ប�ង់

ករេធ�ែផនករ (Planning) / ករបេង�ត (Creating)

្រត�វករេពលេវលេ្រចន

ពិេសធ)

ករសេ្រមចចិត� (Decision-making) / ទំនាក់ទំនង (Communication)

្រត�វករសមា�រៈេ្រចន

សិស្សបេង�តរេបៀបេធ�សកម�ភាព

សហ្របតិបត�ិករ (Co-operation) / ករព្យោករណ៍ (Prediction)

មិនអចព្យោករណ៍បាន

ករសេង�ត (Observation) /ករសំេយាគព័ត៌មាន (Synthesis)
ករកត់្រតព័ត៌មាន (Recording)
ករបង�ញ និង ករបក�សយ (Explanation)
សិស្សេធ�ពិេសធន៍តមករែណនាំ

ករេធ�ែផនករ / ករសេ្រមចចិត�

្រត�វករសមា�រៈេ្រចន

របស់្រគ�

ទំនាក់ទំនង / សហ្របតិបត�ិករ

្រត�វករេពលេវលេ្រចន

សិស្សេធ�សកម�ភាពតមករែណនាំ

ករព្យោករណ៍ / ករសេង�ត

េដម្បីេ្រត�មបេ្រង�ន

របស់្រគ�

ករសំេយាគព័ត៌មាន / ករកត់្រតព័ត៌មាន
ករបង�ញ និង ករបក�សយ



្រគ�េធ�ពិេសធន៍ឱ្យសិស្សសេង�ត

ទំនាក់ទំនង / សហ្របតិបត�ិករ

្រត�វករសមា�រៈេ្រចន

បនា�ប់មកសិស្សេធ�

ករព្យោករណ៍ / ករសេង�ត

្រត�វករេពលេវលេ្រចន

្រគ�េធ�សកម�ភាពឱ្យសិស្សសេង�ត

ករសំេយាគព័ត៌មាន / ករកត់្រតព័ត៌មាន

េដម្បីេ្រត�មបេ្រង�ន

បនា�ប់មកសិស្សេធ�

ករបង�ញ និង ករបក�សយ

្រគ�បង�ញឱ្យសិស្សេមល

ទំនាក់ទំនង / ករព្យោករណ៍

្រត�វករសមា�រៈ

ករសេង�ត / ករសំេយាគព័ត៌មាន

្រត�វករេពលេវលេ្រចន

ករកត់្រតព័ត៌មាន / ករបង�ញ និង ករបក�សយ

េដម្បីេ្រត�មបេ្រង�ន

ករព្យោករណ៍ / ករសេង�ត

សមា�រៈបេច�កវ ិទ្យោ

សិស្សេមលពិេសធន៍េនវ ីេដអូ

ករសំេយាគព័ត៌មាន / ករកត់្រតព័ត៌មាន
ករបង�ញ និង ករបក�សយ
្រគ�បក�សយេដយមានករេ្រប

ករព្យោករណ៍ / ករសេង�ត

្រត�វករេពលេវលេ្រចន

្របាស់រប
ូ ភាពនិងពក្យសំដី

ករកត់្រតព័ត៌មាន / ករបង�ញ និង ករបក�សយ

េដម្បីេ្រត�មបេ្រង�ន

សិស្សកត់្រត
្រគ�បក�សយេដយមានករេ្រប



ករកត់្រតព័ត៌មាន / ករបង�ញ និង ករបក�សយ

្របាស់ែត ពក្យសំដី សិស្សកត់្រត
សិស្សសរេសរតម្រគ� ឬេសៀវេភ

ករកត់្រតព័ត៌មាន

គា�ន

គា�ន

គា�ន
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៣. �រេ�បើ��ស់សំណ�រេបើក
្រគ�្រត�វសួរសំណួរេបកេដម្បីប�
� ក់ពីករយល់ដឹងរបស់សិស្ស ។ សំណួរេបកែដលមានផល្របេយាជន៍បំផុតគឺ ៖
(១)

សំណួរែដលឱ្យសិស្សពន្យល់ បក�សយ

(២)

សំណួរែដលចប់ េផ�មេដយ ៖ “ េហតុអី�បានជា.... “

េបសិស្សេឆ�យតមករចងចំខឹម
� សរពីេសៀវេភ ្រគ�្រត�វប�
� ក់ពីករយល់ដឹងរបស់សិស្ស ពីេ្រពះសិស្សមួ យចំនួនអច
េឆ�យ្រតឹម្រត�វ ប៉ុែន�េគមិនទន់យល់ច្បោស់េនេឡយ ។ ្រគ�្រត�វផ�ល់ឱកសដល់សិស្សក�ុងករពន្យល់ពីគំនិតរបស់ពួកេគេដម្បី

ប�
� ក់ពីករយល់ដឹង ។

្រគ�ឱ្យសិស្សពិ ភាក្សោគា�ជាៃដគូ េទបជាវ ិធី ស�ស�បេ្រង�នមួយដ៏ល� ពីេ្រពះសិស្សបានចូលរួមទំងអស់គា� ។ ករែចក
សិស្សឱ្យមានៃដគូពិភាក្សោគា�វជាលទ�ភាពល�ពីេ្រពះវនឹងមិនេធ�ឱ្យសិស្សណាមា�ក់ទំេនេទក�ុងេមា៉ ងសិក្សោ ។

៤. វិធីេ�ជើសេរ�សសិស��េ�យ�ពយុត�ិធម៌
េដម្បីមានយុតិ�ធម៌និងសមភាព ្រគ�្រត�វធានាថាសិស្សទំងអស់មានឱកសចូលរួមេស�ៗគា�
ជាទូេទ្រគ�ភាគេ្រចនែតងែតេ្រជសេរ សសិស្សែដល ៖


ចង់ចូលរួម



េនមុខ ឬកណា
� លថា�ក់េរៀន
សិស្សទំងេនាះែតងែតេលកៃដញឹកញាប់ េហយមានឱកសចូលរួមេ្រចនជាងសិស្សដៃទ ប៉ុែន�្រគ�្រត�វទទួ លខុស្រត�វ

បេ្រង�នសិស្សទំងអស់ដូចៗគា�។េនេពលែដល្រគ�សួរសំណួរ សិស្សមួ យចំនួនព្យោយាមគិត និងេឆ�យ ប៉ុែន�សិស្សមួ យចំនួនមិន
បានព្យោយាមគិតេដម្បីេឆ�យេទ។
ដូេច�ះេដម្បីធានាថាសិស្សទំងអស់ចូលរួមគិត្រគប់េពលេវល ្រគ�្រត�វ៖


សួរសំណួរែតហមសិស្សេលកៃដ។ សិស្សទំងអស់្រត�វដឹងថា៖ េនេពលែដល្រគ�សួរសំណួរ េគ្រត�វគិតេដម្បីេ្រត�េឆ�យ



េ្រជ សេរ សេដយរេបៀបៃចដន្យ (ដូចជាចប់េឆា�ត) ែដលេលឿន សម�� និងមានយុតិ�ធម៌



្រត�វធានាថាសិស្សមិនបានទំេនរេទក�ុងេមា៉ ងសិក្សោ ។
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៥. សកម��ពពិ�ក��
្របសិទ�ភាពក�ុងករសួរសំណួរេបក គឺករផ�ល់ឱកសឱ្យសិស្សមានករគិត និងពិភាក្សោគា�មុនេពលេឆ�យ ។ សកម�ភាព

ពិភាក្សោគា�គឺជាអទិភាពេ្រពះ ៖


សិស្សេរៀនេនេពលែដលេគពន្យល់គំនិតរបស់េគដល់អ�កដៃទ



សិស្សេរៀនេនេពលែដលេគសួរ និងេឆ�យសំណួរគា�េទវ ិញេទមក (សិស្សអចបេង�តសំណួរេដយខ�ួនឯង)



េហតុផលចេម�យសំខន់ជាងចេម�យ ដូចជា សកម�ភាព រូបគំនូរតុក�តគំនិតរបស់)អង�ករ VVOB(



សកម�ភាពពិភាក្សោ្រត�វមានរយៈេពលខ�ី និងឱ្យសិស្សទំងអស់មានឱកសចូលរួមបាន្រគប់ៗគា� ។

សិស្សមានទមា�ប់ពិភាក្សោគា� ជាវ ិធីស�ស�ដ៏មាន្របសិទ�ភាពបំផុត ។

៦. �រេ�បើ��ស់��រឆ��ន
ក�រឆ�ួនជាសមា�រឧបេទសែដលេ្រប្របាស់ជាញឹកញាប់ េនថា�ក់បឋមសិក្សោ ប៉ុ ែន�វមិន្រត�វបានេ្រប ្របាស់ញឹកញាប់ េនាះេទ
ចប់ពីថា�ក់ ទី៧េឡងេទ ។ េដម្បីឱ្យមាន្របសិទ�ភាពក�ុងករបេ្រង�ន និ ងេរៀន ្រគ�េនមធ្យមសិក្សោក៏អចេ្រប ្របាស់ក�រឆ�ួនែដលជា
វ ិធីស�ស�ល�ផងែដរ។
វ ិធីស�ស�េផ្សងៗក�ុងករេ្រប្របាស់ក�រឆ�ួនឱ្យមាន្របសិទិភា
� ព
វ ិធីស�ស�េ្រប ្របាស់ក�រឆ�ួនអ�ស័យេទេលស�នភាពជាក់ែស�ង ប៉ុែន�្រគ�បេ្រង�ន្រត�វទទួលខុស្រត�វឱ្យសិស្សទំងអស់ចូលរួមក�ុង
សកម�ភាពេរៀនសូ្រត ។ ្រគ�បេ្រង�ន្រត�វ ៖
• ធានាថាសិស្សទំងអស់ដឹងពី រេបៀបេលកក�រឆ�ួនេដម្បីឱ្យ្រគ�អចេម លេឃញនូវចេម�យ្រគប់ៗគា�
• ធានាថាសិស្សទំងអស់ដឹងពី េពលេវល្រត�វេឆ�យ (េលកក�រឆ�ួន)
• ធានាថាសិស្សទំងអស់ដឹងថាេតពួកេគអចពិភាក្សោគា�បានឬេទ
• ធានាថាសិស្សទំងអស់្រត�វេលកក�រឆ�ួនរបស់ខួនជានិ
�
ច�េនេពលែដលមានករេស�េឡង េទះបីជាមិនទន់រួចរល់ក៍េដយ ។
សិស្ស្រត�វែតចូលរួមទំងអស់គា� ។
េតសិស្ស្រត�វេលកបង�ញក�រឆ�ួនរបស់ពួកេគេនេពលណា?
(1) សិស្សេលកបង�ញក�រឆ�ួនភា�មបនា�ប់ពីសរេសរចេម�យរួច
•

ផល្របេយាជន៍៖ ្រគ�បេ្រង�នអចេម លេឃញសិស្សែដលយល់ច្បោស់ឬេដះ�សយលំហត់បានេលឿន និងមាន
សមត�ភាពេឆ�យសំណួរភា�មៗ

•

ប�
� ្របឈម៖ សិស្សអចលួចេមលចេម�យរបស់សិស្សែដលេលកមុនេគ
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(2) សិស្យអចេលកក�រឆ�ួនេនេពលជាមួ យគា�តមេសចក�ីែណនាំរបស់្រគ� ឧទហរណ៍៖
•

្រគ�បេ្រង�នែណនាំេដយកំ ណត់េពលេវលរេដម្បីេឆ�យ ឧទហរណ៍ ៦០វ ិនាទី ។


•

េនក�ុងរយៈេពល៦០វ ិនាទី្រគ�្រត�វេដរពិនិត្យេមល ។

្រគ�បេ្រង�នតមដនដល់សិស្សភាគេ្រចនសរេសរចេម�យេហយ បនា�ប់មក្រគ�អចថា៖ “៣...២...១...េលកក�រ” ។

(3) សិស្សអចសរេសរេនេលក�រឆ�ួនរបស់ខួ�នបនា�ប់ពីពិភាក្សោគា�រួចមក ឧទហរណ៍៖
•

្រគ�បេ្រង�នែណនាំថា៖ “ប�ូនៗមាន៣០វ ិនាទី េដម្បីពិភាក្សោជាមួយៃដគូ បនា�ប់មក្រត�វសរេសរចេម�យេនេលក�រឆ�ួន”

•

ផល្របេយាជន៍៖ សិស្សទំងអស់្រត�វចូ លរួមពិ ភាក្សោគា�ជាមួយៃដគូ េទវ ិញេទមក

•

ប�
� ្របឈម៖ ្រគ�បេ្រង�នអចវយតៃម�សមត�ភាពសិស្សជាៃដគូ មិនអចវយតៃម�សមត�ភាពសិស្សជាបុគ�លបានេទ

វ ិធីស�ស�ដ៏ៃទេទៀត៖
ជួនកល សិស្សអចេឆ�យេដយគូ ររូបភាព ឬដ្យោ្រកមេដម្បីបង�ញករយល់ដឹងរបស់ពួកេគ ដូចជាឧទហរណ៍ខងេ្រកម ៖

ជួនកល សិស្ស្រត�វផ�ល់ចេម�យេ្រចនជាងមួយ េប មានករណីេនះ្រគ�បេ្រង�ន្រត�វែណនាំអំពីរេបៀបែចកក�រឆ�ួនតមែផ�ក ដូច
ឧទហរណ៍ខងេ្រកម ៖
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្រគ�បេ្រង�ន្រត�វែស�ងរកសិស្សែដលេឆ�យបាន្រតឹម្រត�វល�ជាគំរូ ។ េបសិនជាសិស្សមា�ក់ ឬជាពិេសសសិស្សមួ យចំនួនេឆ�យមិន្រតឹម
្រត�វ កុំេធ�ឱ្យសិស្សអមា៉ ស់មុខ ។ ្រគ�បេ្រង�នអចជួ យែណនាំេនេលក�រេខៀន ។
្រគ�បេ្រង�ន្រត�វេលកទឹកចិត�សិស្សែដលេឆ�យ្រតឹម្រត�វល� ។ េប សិនជាមានករណីេនះ ្រគ�អចគូររូបភាព “មុខញញឹម” 
េនេល

ក�រឆ�ួនរបស់សិស្ស ។ ្រគ�បេ្រង�នមួយចំ នួនេជឿថាវ ិធីស�ស� “មុខញញឹម” ជាវ ិធីស�ស�ស្រមាប់សិស្សេរៀនថា�ក់ដំបូង ប៉ុែន�សិស្ស
េន្រគប់ក្រមិតថា�ក់ចួលចិត�មុខញញឹម ដូចជាឧទហរណ៍ខងេ្រកម ៖

ករេ្រប ្របាស់ក�រឆ�ួនេធ�ឱ្យ ៖
-

សិស្សទំងអស់អចេឆ�យសំណួរមួយ ក�ុងេពលែតមួយ

-

្រគ�អចដឹងភា�មៗអំពីករយល់ដឹងរបស់សិស្សទំងអស់

-

សិស្សអចេឆ�យេដយរេបៀបេផ្សងៗ ឧទហរណ៍ សិស្សអចេឆ�យតមរយៈគូ ររូបភាព ឬដ្យោ្រកម (េពលខ�ះ ដ្យោ្រកម
ច្បោស់ជាងពក្យសំដី)

-

្រគ�អចបង�ញចេម�យល�ៗដល់សិស្សបានភា�មៗ ។
្រគ�អចេ្រប ្របាស់បេច�កេទសេដម្បីឱ្យសិស្សអចេឆ�យសំណួរ៖ “េតបូនៗយល់
�
ដល់ក្រមិតណា?” េដយករគូ រជារង�ង់ៃន

ករយល់ (ភាសអង់េគ�សថា៖ ‘Circle of understanding’) ដូចខងេ្រកម៖
ចេម�យរបស់សិស្ស

អត�ន័យចេម�យ

យល់ច្បោស់

យល់ប៉ុែន�្រត�វេរៀនបែន�មេទៀត

មិនសូវយល់ សូមរ ំឭក

មិនយល់េទ ្រត�វករជំនួយ

ឬ្រគ�អចេ្រប្របាស់រេបៀបេផ្សងៗ ដូចជា ប័ណ�េភ�ងស��ចរចរណ៍ (របស់VVOB) ឬេបគា�នសមា�រៈសិស្សអចេឆ�យ
េដយសិស្សេលកេមៃដដូចខងេ្រកម ។
ព័ណ៌ េលឿង

ព័ណ៌ ្រកហម





ប័ណ�េភ�ងស��

ចេម�យរបស់សិស្ស

ព័ណ៌ េខៀវ

ចេម�យរបស់សិស្ស



ន័យចេម�យ

យល់ច្បោស់

យល់ប៉ុែន�្រត�វេរៀនបែន�មេទៀត

មិនយល់េទ ្រត�វករជំនួយ

ចរចរណ៍
េឆ�យេដយេ្រប ្របាស់
េមៃដ

មិនសូវយល់ សូមរ ំឭក

មានវ ិធី េ្រច នែដល្រគ�អចេ្រប េដម្បីប�
� ក់ពីករយល់ដឹងរបស់សិស្ស ។

៧. ករយល់ពីករគិតរបស់សស
ិ ្ស
្រគ�បេ្រង�ន្រត�វែណនាំខឹម
� សរថ�ីតមលំដប់លំេដយពី រប
ូ ីេទអរូបី ។
្រគ�្រត�វចប់ េផ�មពី រូបីែដលមានសមា�រៈជាក់ ែស�ង ពីេ្រពះសិស្សឆាប់ យល់ បនា�ប់មក្រគ�្រត�វែណនាំខឹ�មសរថ�ីតមលំដប់
លំេដយរហូតដល់សិស្សយល់តម គំនិតអរូបីជា្រទឹសី� ពក្យ ឬនិមិត�ស�� ែដលពិ បាកជាងេគ េធ�ឱ្យសិស្សងយយល់ ។
េនចេនា�ះករណី រូបី និងករណី អរូបី េគេហថា៖ ពក់កណា
� លរូបី (ភាសអង់េគ�ស៖ រូបី concrete ពក់កណា
� លរូបី
representational / iconic អរូបី abstract )
ជួនកលេគែបងែចកពក់កណា
� លរូបីជា៖ ពក់កណា
� លរូបី (រូបថត) និងពក់កណា
� លអរូបី (រូបគំនូរ) ។
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ពីរប
ូ ីេទអរូបីមានជំហនេ្រច នដូចដ្យោ្រកមខងេ្រកម៖
ក្រមិត

រូបី

ពក់កណា
� លរូបី
ពក់កណា
� លរូបី

ន័យ

ជាក់ែស�ង

គំរ(ូ វ ិមា្រត)

រូបថត

អរូបី

ពក់កណា
� លអរូបី
រូបគំនូរ

ដ្យោ្រកម

្រទឹសី� ពក្យ
និមិត�ស��

ងយ�ស�ល

→→→លំដប់បេ្រង�ន→→→

ពិបាក

ចំនួនជំហនអ�ស័យេលខឹម
� សរេមេរៀន ប៉ុែន�្រគ�្រត�វបេ្រង�នពីរប
ូ ី េទអរូបី ។
េនមធ្យមសិក្សោសិស្សែដល្រត�វេរៀនេមេរៀនអរូបី ប៉ុែន�មិនទន់េរៀនតមរូបីេនបឋមសិក្សោមានប�
� ្របឈម ។
េដម្បីជួយសិស្សែដលជួបករលំបាកែបបេនះ ្រគ�្រត�វព្រងឹងចំេណះដឹងរបស់ពួកេគ តមរយៈ ៖
(១) គូ ររូបភាពេដ ម្បីផា�ស់បូ�រ ពីអរូបី េទពក់កណា
� លអរូបី ឬេទពក់កណា
� លរូបី
(២) េ្រប សមា�រៈជាក់ ែស�ងេដ ម្បីផា�ស់បូរ� ពី ពក់កណា
� លរូបី េទរូបី
មានឧទហរណ៍មួយចំ នួនេនខងេ្រកម ៖
រូបី

ពក់កណា
� លរូបី

ពក់កណា
� លអរូបី

អរូបី

ងយ�ស�ល

ពិបាក

ទឹកេខ�ះជាក់ ែស�ង

រូបី

CH3COOH 500ml

ពក់កណា
� លរូបី

ពក់កណា
� លអរូបី

អរូបី

ងយ�ស�ល

ពិបាក

2

2

a +b =c

2

រូបី

ពក់កណា
� លរូបី

ពក់កណា
� លអរូបី

អរូបី

ងយ�ស�ល

ពិបាក
បន្សោយ៖ ចលនា

សិស្សេធ�

របស់ផង់ពីកែន�ង

សកម�ភាព

កំហប់ខ�ស់េទ

ជាក់ ែស�ង

រូបី

កែន�ងកំហប់ ទប

ពក់កណា
� លរូបី

ពក់កណា
� លអរូបី

អរូបី

ងយ�ស�ល

ពិបាក
សិលកេម�ចកំណ៖

សិស្សពិ និត្យ

សិលដីឥដ� (្រកម<0.004mm)

េម លសិល

សិលែ្រក (0.06mm<្រកម
<2mm)

(ជាក់ ែស�ង)

រូបី
ងយ�ស�ល

សិលក�ំង (្រកម>2mm)

ពក់កណា
� លរូបី

ពក់កណា
� លអរូបី

អរូបី
ពិបាក

ផលេមកនិចៃនរ ៉ក

𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐹𝐹𝑅𝑅 /𝐹𝐹𝐸𝐸

សមា�ល់៖ េពលខ�ះ េដម្បីឱ្យសិស្សអចឆាប់ យល់ ករេ្រប ្របាស់ដ្យោ្រកមែដលសម�� មាន្របសិទ�ភាពជាងរូបថត ឬរូប
ភាពជាក់ ែស�ង ។
្រគ�បេ្រង�នែដលមានបទពិេសធន៍េ្រច ន និងសមត�ភាពខ�ស់អចឆាប់ េចះ ឬ អនុ វត�បំណិនថ�ីៗបានេដយងយ�ស�ល ។
េពលខ�ះ ្រគ�ែដលមានសមត�ភាព និងចំ េណះដឹងខ�ស់ពិបាកយល់អំពីករលំបាករបស់សិស្ស ។ េដម្បីឱ្យ្រគ�អចងយយល់អំពីករ
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លំបាករបស់សិស្សេនក�ុងករទទួលយកនូ វបំណិនថ�ី ្រគ�អចសកល្បងអនុវត�សកម�ភាពេនេ្រកេមា៉ ងសិក្សោេដយេ្របៃដេឆ�ង
ចំេពះ្រគ�ែដលេ្របៃដស�ំជា្របចំ។
សមា�ល់៖ េដម្បីមានភាពរ ីកចេ្រមនេនក�ុងករេរៀន សិស្ស្រត�វមានសកម�ភាពចូលរួម ... កន់ែតេ្រច ន កន់ែតល�
៨. �រេ�បៀប�បដូច និងគំរូ�ង
ករេ្រប�ប្របដូចគឺជាទំ នាក់ទំនងភាសរវងវត�ុពី រ ែដលហក់ដូចជាមិនជាប់ទក់ទងគា� ។ ក�ុងករអប់ រ ំ ករេ្រប�ប្របដូចជា
និច�ជាកលជាករភា�ប់ ទំនាក់ ទំនងរវងប�� តិ�ថី�ែដលសិស្សមិនធា�ប់ដឹងេទនឹងវត�ុែដលសិស្សធា�ប់ ដឹងស�ល់រច
ួ មកេហយ ។ ករ
ភា�ប់ទំនាក់ ទំនង្របេភទេនះមានសរសំខន់ណាស់ស្រមាប់ករអប់ រ ំវ ិទ្យោស�ស� និងគណិតវ ិទ្យោ េ្រពះមានចំេណះដឹងជាេ្រចន
ែដលសិស្សមិនធា�ប់បានជួប្របទះដូចជា ែសន ថាមពល និងអតូមជាេដម ។
េ្រកពីអត�្របេយាជន៍ ក�ុងករពន្យល់ប�� តិ�ពិបាកៗឱ្យបានច្បោស់លស់ ករេ្រប�ប្របដូ ចក៏បំផុសបំណិនគិតក្រមិតខ�ស់
មួយចំនួនដូចជាបំណិនេដះ�សយប�
� និ ងករគិត្របកបេដយភាពៃឆ�្របឌិតផងែដរ ។ ករេ្រប�ប្របដូចបេង�តឱ្យមាន
បរ ិយាកសសប្បោយរ ីករយក�ុងថា�ក់េរៀន ែដលជំ រញ
ុ ទឹ កចិត�សិស្សឱ្យចង់សិក្សោ ។
ករអនុ វត�ន៍ករេ្រប�ប្របដូចទទួលបានលទ�ផលល�បំផុតជាមួយករសិក្សោរបស់សិស្ស។ េពលែដលសិស្ស្រត�វបានទក់
ទញឱ្យចូ លរួមពិ ភាក្សោ េហយកន់ ែត្របេសរជាងេនះេទេទៀតេនាះគឺ េពលែដលសិស្សអចបេង�តករេ្រប�ប្របដូចបានេដយខ�ួន
ឯង ។ េយងមិនគួរចត់ទុកករេ្រប�ប្របដូច្រតឹមែតជាករេ្រប�បេធៀបវត�ុ ២ប៉ុេណា�ះេទ ប៉ុែន�គឺជាឱកសេដម្បីពិភាក្សោឱ្យបានសុី
ជេ្រមអំពីប�� តិព
� ក់ព័ន�េផ្សងៗ ។
េពលខ�ះ ករេ្រប�ប្របដូចេ្រប�បបាននឹងអវុធមុខពីរ ។ េប តមន័យវ ិជ�មាន ករេ្រប�ប្របដូចផ�ល់ឱកសេ្រចនស្រមាប់ករ
សិក្សោែបបសិស្សមជ្ឈមណ�ល ។ ផ�ុយេទវ ិញ្របសិនេប មិនបានេ្រប េដយ្រប�ង្របយ័ត�េទ ករេ្រប�ប្របដូចអចបេង�តគំនិតភាន់
្រចឡំថី� ឬេធ�ឱ្យករភាន់្រចឡំែដលមាន�សប់កន់ ែតភាន់្រចឡំខ�ំងេឡង ។ ្រគប់ ករេ្រប�ប្របដូចទំងអស់មានប�
� ្រតង់ចំណុច
មួយ គឺឱ្យសិស្សបានដឹងច្បោស់ ។ ឧទហរណ៍ េពលែដល្រគ�េ្រប�បេធៀបអង�ធាតុ រ ឹងេទនឹងសិស្សមា�ក់ ែដលអង�ុយេនតុ របស់េគ
ក�ុងថា�ក់ េហយេ្រប�បេធៀបអង�ធាតុរវេទនឹងសិស្សែដលកំពុងេធ�សកម�ភាពជា្រក�មេនក�ុងថា�ក់ សិស្សអចសន�ិដ�ន្រចឡំថាភាគ
ល�ិតៃនអតូមេ្រប�បបាននឹងភាវរស់តូចៗ ែដលមានសកម�ភាពេដយេចតនា ។
ឯកសរេនះែណនាំយា៉ងខ�ីអំពីករេ្រប�ប្របដូច ប៉ុ ែន�មានខ�ឹមសរបែន�មលម�ិតេនក�ុងឯកសរ “ VVOB SEAL ករបេ្រង�ន

មុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�តមែបបេគាលវ ិធីសិស្សមជ្ឈមណ�ល ែផ�កទី៣” ជំពូកទី៥ ។

វ ិធី៖ េ្រត�ម អនុវត� វយតៃម� (FAR ៖ Focus – Action – Reflection) ផ�ល់នូវយុទ�ស�ស�ែដល្រត�វបានេ្រត�មទុកជាមុ ន
យា៉ ងយកចិត�ទុកដក់ េធ�យា៉ងណាឱ្យករេ្រប�ប្របដូចចូ លរួមសេ្រមចវត�ុបំណងេមេរៀន និងផ�ល់នូវអត�្របេយាជន៍ ស្រមាប់សិស្ស
េ្រចនបំផុតតមែដលអចេធ�េទបាន ។ សកម�ភាពេនះផ�ល់ឱ្យ្រគ�េនេគាលករណ៍មួ យេដម្បីអនុ វត�ករេ្រប�ប្របដូ ចក�ុងថា�ក់េរៀន
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បានេជាគជ័ យ ។ សកម�ភាពេនះរួមមានសកម�ភាព្រគ�និងសិស្សេនមុនេពលបេ្រង�ន េពលកំពុងបេ្រង�ន និងករវយតៃម�េ្រកយ
េពលបេ្រង�នចប់ ។
តរងខងេ្រកមសេង�បជំ ហនសំខន់ៗ ក�ុងវ ិធីស�ស� FAR ៖
1. េ្រត�ម (ជាែផ�កមួ យៃនដំណាក់កលេរៀបចំ េមេរៀន)
ប�� តិ�
សិស្ស

េតប�� តិ� (េមេរៀន) ពិ បាក ឬអរូបីណាមួ យែដលខ�ំុចង់បេ្រង�នសិស្ស?

េតសិស្សមានចំ េណះដឹងែដលពួកេគមាន�សប់អី�ខ�ះទក់ ទងនឹងប�� តិ�េនះ?

វត�ុ្របដូច

េតសិស្សស�ល់វត�ុ្របដូ ចេនះេហយឬេន?

ដូច

េតប�� តិ�និងវត�ុ្របដូចមានចំ ណុចដូចគា�អ�ីខ�ះ?

មិនដូច

េតប�� តិ�និងវត�ុ្របដូចមានចំ ណុចខុសគា�អ�ីខ�ះ?

2. អនុវត� (ជាែផ�កមួ យៃនសកម�ភាពបេ្រង�ន)

3. វយតៃម� (ស្រមាប់អនុ វត�េ្រកយបេ្រង�នចប់)
សន�ិដ�ន

េតករេ្រប�ប្របដូចេនះច្បោស់លស់ និងមាន្របសិទិ�ភាពែដរឬេទ? ឬែបរជាពិ បាកយល់េទវ ិញ?

ករែកលម�

េតមានចំ ណុចណាខ�ះគួ រែកលម�េនេពលេ្រប ករេ្រប�ប្របដូចេនះក�ុងករបេ្រង�នេលកេ្រកយ ?

(អត�បទែកស្រម�លពី ឯកសរេយាង៖ “ករបេ្រង�នមុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�តមែបបេគាលវ ិធី សិស្សមជ្ឈមណ�ល ែផ�កទី ៣” ជំពូកទី៥
របស់ គេ្រមាង SEAL ៃនអង�ករ VVOB)
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៩. �គ��កល��ង េហើយព���មរហូតទទួល�នេ�គជ័យ
សុភាសិតអង់ េគ�សមួ យេពលថា ៖ “ If at first you don’t succeed – try, try again “ េបសិនជាអ�កសកល្បងេលកទីមួយ
គា�នេជាគជ័ យ អ�ក្រត�វែតព្យោយាមសកល្បងពីរដងេទៀត ។
ជាទូេទករសកល្បងសកម�ភាពអ�ីមួយថ�ីែតងែតទទួ លបានេជាគជ័ យែដលមានក្រមិត ឬបរជ័យែតម�ង ។ ករបរជ័ យ
េនះ មិនែមនជាកំហុសរបស់េយងេទ គឺមកពីេយងមិនទន់ មានទមា�ប់ ល� ។ េប េនក�ុងបរ ិបទក�ុងករេធ�ពិេសធន៍វ ិញ េយងទទួ ល
បានលទ�ផលមិនល� េនាះក៏មិនែមនជាកំហុសរបស់្រគ� និងសិស្សេទ ។ ប�
� មួយចំនួនមកពីសិស្សែដលគា�នទមា�ប់ កុ�ងករេរៀន
េដយេ្របវ ិធីស�ស�ថី�ៗ ប៉ុ ែន�េនេពល្រគ�ជួយស្រមបស្រម�ល និងេ្រប ្របាស់វ ិធីស�ស�ដែដលៗ សិស្សនឹងអចទទួ លបាននូវគំ រូ
របស់្រគ� េហយទទួ លបានេជាគជ័យបានល�្របេសរក�ុងករសិក្សោ ។
េយងេស�សុំឱ្យេលក្រគ� អ�ក្រគ� េលកនាយក នាយិកសល និង្រក�មអធិករមានភាពទន់ភ�ន់េទតមសកម�ភាពក�ុង
េមា៉ ងសិក្សោ ពី េ្រពះ្រគ�្រត�វែកស្រម�លេពលេវល សកម�ភាពសិក្សោតមសមត�ភាព និ ងករយល់ដឹងជាក់ ែស�ងរបស់សិស្ស។ េពល
ខ�ះសិស្សមួយចំនួនមិនទន់ យល់ខឹម
� សរេមេរៀនចស់ ្រគ�្រត�វរ ំឭកខ�ឹមសរេមេរៀនចស់េឡងវ ិញេដម្បីឱ្យសិស្សងយ�ស�លយល់
ខ�ឹមសរេមេរៀនថ�ីបានឆាប់រហ័ស ។
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តរងទំនាក់ទំនង ឯកសរេយាង ៖ ថា�ក់ទ៧
ី
េមេរៀន៖

STEPSAM3

រូបគំនូរតុក�តគំនិត VVOB

ពិេសធន៍ VVOB

B711 ភាវៈរស់និងបរ ិស�ន

ពិេសធន៍ VSO
ករសេង�តេម ល្របព័ន�េអកូ ឡូសុី(ទំ .73)

របស់វ
B712 បរ ិស�នរូបនិ ងបរ ិស�

ទឹក ខ្យល់ និងែផនដី (ទំ.74)

នជីវៈ
B713 ទំនាក់ទំនងេនក�ុង

ទំនាក់ទំនងរវងភាវៈរស់(ទំ.75)

B721 រុក�ជាតិឥតផា� ៖

រុក�ជាតិ ែដលមានលំអងផា�

ប៉្របក

(ទំ.76)

សហគមន៍

B722 រុក�ជាតិ មានផា�

េសៀវេភែណនាំ្រគ�(ទំ .1-16)

42. រុក�ជាតិ ធ�ន់(ទំ.56)

រុក�ជាតិ មាន្រគាប់ 1-(ែផ�កទី 1)(ទំ.77)
រុក�ជាតិ មាន្រគាប់ 2-(ែផ�កទី 2)(ទំ.78)
រុក�ជាតិ មាន្រគាប់ 3-(ែផ�កទី 3)(ទំ.80)

B723 ដំណឹកនាំកុ�ងរុក�ជាតិ

េសៀវេភែណនាំ្រគ�(ទំ .17-26)

មានផា�

1.3 ករប�ូពណ៌របស់ផា�(ទំ.6)
2.1 បន្សោយ(ទំ.8)

ដំណឹកនាំកុងរុ
� ក�ជាតិ 1(ែផ�លទី 1)(ទំ.82)

2.2 អូសូសេនជាលិ
�
ករុក�ជាតិ(ទំ.9)
B731 រូបផ�ំុេកសិក

េសៀវេភែណនាំ្រគ�(ទំ .27-38)

2.3 លំនាំអូសូ�សក�ុងស៊ុត(ទំ.12)

េកសិក និងជាលិក(ទំ .83)

B732 រូបផ�ំុសរពង�កយ

េសៀវេភែណនាំ្រគ�(ទំ .39-50)

សរ ីរង�មនុ ស្ស(ទំ.84)

B733 េកសិករុក�ជាតិ

េសៀវេភែណនាំ្រគ�(ទំ .51-61)

ពណ៍េកសិករុក�ជាតិ (ទំ.85)

មនុស្ស

B741 រូបផ�ំុ្របដប់រ ំលយ

ជីវជាតិ សំខន់ៗទំងបី (ទំ.86)

អហរ
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B742 ែផ�កេផ្សងៗៃន

េសៀវេភែណនាំ្រគ�(ទំ .62-74)

ទ្រមង់េធ�ញ(ទំ.89)

្របដប់ រ ំលយអហរ
B743កររ ំលយអហរ

8.3 គំរគ
ូ ូបៃន្របដ ប់ រ ំលយអហរ

កររ ំលយជីវជាតិសំខន់ ទំងបី(ទំ.91)

(ទំ.72)
B744 ជំងឺនិងអនាម័ យ

មានសុខភាពល�ឬមិនមាន?(ទំ.93)

្របដប់ រ ំលយអហរ
B751 ថា�ំ

េសៀវេភែណនាំ្រគ�(ទំ .89-99)

B752 ថា�ំជក់និងបារ ី

េសៀវេភែណនាំ្រគ�
(ទំ.100-114)

B753 េ្រគ�ង�សវ ឹង

ករេ្រប ្របាស់ថា�ំេពទ្យ(ទំ.96)
4.4 សរធាតុគីមីកុងែផ្សងបារ
�
ី(ទំ.27)

ករជក់ បារ ី(ទំ.97)
អល់កុល
ករេញ�នថា�ំ(ទំ.98)
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តរងទំនាក់ទំនង ឯកសរេយាង ៖ ថា�ក់ទ៨
ី
េមេរៀន៖

STEPSAM3

រូបគំនូរតុក�តគំនិត VVOB

ពិេសធន៍ VVOB

ពិេសធន៍ VSO

B811 សត�លិត
� និងរុក�ជាតិ

វដ�ជីវ ិតរបស់សត�លិត
� (ទំ.178)

B812 វ ិធីែថរក្សោដំ ណាំ

ករបំ ផា�ញរបស់សត�លិត
� (ទំ.180)

B821 ស�ន្របព័ន�តម

េសៀវេភែណនាំ្រគ� (ទំ.4-19)

ដី និងករលូតលស់រក
ុ �ជាតិ (ទំ.181)

េសៀវេភែណនាំ្រគ� (ទំ.20-29)

េតសរពង�កយមួ យណាសុីអីជា
�

មូលដ�ន
B822 ទំនាក់ទំនងអហរ
ក�ុងបរ ិស�ន

B831 បន្សោយ

អហរ?(ទំ.183)
េសៀវេភែណនាំ្រគ� (ទំ.30-41)

2.1 បន្សោយ / 2.3 លំនាំអូសូ�សក�ុង

ស៊ុត(ទំ.8,ទំ.12)

បន្សោយ និងអូសូ�ស(ទំ.186)

2.2 អូសូសេនក�
�
ុងជាលិករុក�ជាតិ
(ទំ.9)

B832 ដំណឹកនាំកុ�ងរុក�ជាតិ

េសៀវេភែណនាំ្រគ� (ទំ.42-53)

1.2 រ ំភាយចំហយទឹកៃនស�ឹករុក�ជាតិ

មាន

(ទំ.4)

សរៃសនាំ

1.3 ករប�ូពណ៌របស់ផា�(ទំ.6)

B841 ្របដប់ដេង�ម

ដំណឹកនាំកុ�ងរុក�ជាតិ 2-(ែផ�កទី2)
(ទំ.188)

ដំណកដេង�ម ៖ អុកសុីែសន និងកបូនឌី
អុកសុីត(ទំ.190)

B842 ដេង�ម

4.1 េ្រប�បេធៀបដេង�មេចញនិ ងដេង�ម

ដេង�ម និងសមត�ភាពសូត(ទំ.192)

ចូល(ទំ.20)
4.2 ឧស�័នដេង�ម(ទំ.22)
4.5 ដំណកដេង�ម(ទំ.28)
4.6 គំរស
ូ ីរ� ែ៉ូ ម៉្រត(ទំ.31)
B843 ដេង�មេកសិក

េសៀវេភែណនាំ្រគ� (ទំ.54-63)

ដេង�ម និងចង�ក់ េបះដូង(ទំ.194)
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B844 ្របព័ន�ដំណឹកនាំ

េសៀវេភែណនាំ្រគ� (ទំ.64-78)

44. ឈរេដយក្បោលចុះ

ករពុះបំ ែបកេបះដូងមាន់ (ទំ.1៩៦)

េ្រកម(ទំ .59)
B851 អហរ

របបអហរែដលេធ�ឲ្យមានសុខភាពល�(ទំ
.197)

B852 របបអហរនិង

េសៀវេភែណនាំ្រគ� (ទំ.79-91)

អហរ និងថាមពល(ទំ.200)

ថាមពល
B853 អហរមានសុវត�ិ

ករែណនាំពីអនាម័ យ(ទំ.204)

ភាព
B861 េ្រគ�ងេញ�ន

េសៀវេភែណនាំ្រគ� (ទំ.92-101)

B862 ឥទ�ិពលៃនេ្រគ�ង

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

េញ�ន

ទំ.102-111)

ករេញ�នថា�ំ(ទំ.205)
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តរងទំនាក់ទំនង ឯកសរេយាង ៖ ថា�ក់ទ៩
ី
េមេរៀន៖

STEPSAM3

B911 រូបផ�ំុៃនស�ឹករុក�ជាតិ

រូបគំនូរតុក�តគំនិត VVOB

ពិេសធន៍ VVOB

ពិេសធន៍ VSO

1.2 រ ំភាយចំហយទឹកៃនស�ឹករុក�ជាតិ

សរៃស្រទនុងស�ឹក(ទំ .298)

(ទំ.4)

B912 ដំេណររស�ីសំេយាគ

េសៀវេភែណនាំ្រគ�(ទំ.1-15)

រស�ីសំេយាគ(ទំ.300)

B913 ដេង�មរុក�ជាតិ

េសៀវេភែណនាំ្រគ�(ទំ.16-26)

B921 ណឹរន
៉ូ

េសៀវេភែណនាំ្រគ�(ទំ.27-35)

ចំេហះេនក�ុងរុក�ជាតិ (ទំ.301)

B922 មជ្ឈមណ�ល្របសទ

េសៀវេភែណនាំ្រគ�(ទំ.36-46)

គំរៃូ នកររ ំេញាច(ទំ.303)

ករទទួ អរម�ណ៍រ ំេញាចរបស់ែស្បក
(ទំ.310)

B923 បរ ិមណ�ល្របសទ

េសៀវេភែណនាំ្រគ�(ទំ.47-57)

ករស្រមបស្រម�ល(ទំ.312)

B931 កិច�ករពរសរពង�

េសៀវេភែណនាំ្រគ�(ទំ.58-68)

ករករពរែស្បក(ទំ.315)

េសៀវេភែណនាំ្រគ�(ទំ.69-83)

ឥរ ិយាបថែដលេធ�ឲ្យមានសុខភាពល�

កយ
B932 ្របព័ន�សុំ

(ទំ.317)
B941 ភា�ក់ងរបង�េរគ

េសៀវេភែណនាំ្រគ�(ទំ.84-100)

េមេរគជំងឺ្រគ�នឈម(ទំ.319)

B942 ជំងឺឆ�ង

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

កររ ីករលដលជំងឺេអដស៍(ទំ.323)

(ទំ.101-121)
B943 ជំងឺមិនឆ�ង

ជំងឺមិនឆ�ង(ទំ.324)

B951 អំេពរបស់មនុ ស្សេល

្របព័ន�េអកូ និងសកម�ភាពមនុស្ស

បរ ិស�ន

(ទំ.329)

B952 ករបំពុលទឹក

េហ�មករេកនេឡងសរធាតុ គីមីជីវៈ
(ទំ.331)
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ែផនករបេ្រងៀន (B732)
•

មុ ខវ ិជា�

៖ ជី វវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៧

•

ជំ ពូកទី៣ ៖ េកសិក

•

េមេរៀនទី ២ ៖

•

រយៈេពល ៖ ៦ េមា៉ ងសិក្សោ

រ ូបផ�ំស
រពង�កយមនុស្ស
ុ

I. វត�បំ
ុ ណង
បនា�ប់ពីសិក្សោេមេរៀនេនះចប់ សិស្សនឹងអច៖
- េរៀបរប់ ពីក្រមិតរូបផ�ំុរបស់សរពង�កយពហុេកសិក

- ពណ៌នាពីរប
ូ រង ទំ ហំ និងនាទី របស់េកសិក្របេភទនី មួយៗ
- ពណ៌នាពី សរ ីរង�េផ្សងៗែដលបង�េឡងជា្របព័ន�សរ ីរង� ឬ្របដប់
- បង�ញពី រប
ូ ផ�ំុសរពង�កយមនុ ស្ស

II. ែផនករបេ្រង�ន

េមេរៀនេនះ្រត�វបេ្រង�នរយៈេពល ៦ េមា៉ ងដូចែដលបានបង�ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖
តរងបំែណងែចកេមា៉ ងបេ្រង�ន
រយៈេពល

ខ�ឹមសរ

(េមា៉ ងសរុប = ៦ េមា៉ ង)
1

1. េកសិក

ទំព័រក�ុងេសៀវេភពុម�
194

1. 1. រូបរង
1. 2. ទំហំ
1

1. 3. នាទី

195

2. ជាលិក
1

3. សរ ីរង�

196

4. ្របព័ន�សរ ីរង� ឬ្របដប់
1

5. សរពង�កយ

1

6. ទិដ�ភាពទូេទៃនសរ ីរង�កុ�ងខ�ួនមនុស្ស

1

េមេរៀនសេង�ប

196-197
198
199

ឯកសរេយាង ៖ -ករបេ្រង�ន និ ងេរៀនតមែបបរ ិះរក(STEPSAM3)ទំព័រទី ......
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III. ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖
1. េកសិក
1. 1. រូបរង
1. 2. ទំ ហំ
IV. ខ�ឹមសរពិបាក ៖
-ដំ េណរករសកម�ភាពផា�ំងរូបភាព
-្រគ�ពន្យល់ពីរប
ូ រង និងទំហំេកសិកនី មួយៗ
V. ពិេសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖
ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនាំ្រគ�របស់ STEPSAM2 និ ង STEPSAM3 (ប�ូ� លគា�)
សមា�រៈ ពិេសស

េពលេវលេរៀបចំ

-ផា�ំងរូបភាព

-រយៈេពលេ្រត�ម

េកសិក

សមា�រពិ េសធន៍

-មី្រក�ទស្សន៍

និ ងបេ្រង�ន(១ម៉)

(េប មាន)

េពលេវលអនុវត�

ក្រមិតៃនករលំបាក

-ក�ុងជំហនទី៣

+ពិ បាកដូចជា៖

(៣៥នាទី )

-ករគូ ររូបភាព

-សិស្សសេង�ត

-ករបក�សយេល

រូបភាព(៥នាទី)

រូបភាព

-សម�តិកម�(៧នាទី)

-ករេ្របមី្រក�ទស្សន៍

្រគ�បង�ញ ឬសិស្សចូលរួម
សិស្សេធ� សកម�ភាព

-សកម�ភាព/
ពិ េសធ
(១០នាទី)
-លទ�ផល(៨នាទី)
-េសចក�ីសន�ិដ�ន
(៥នាទី)
សមា�ល់ ៖ េបសលគា�នមី ្រក�ទស្សន៍ េយងេ្រប ផា�ំងរូបភាព
ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនាំរបស់ VSO »សរ ីរង�មនុ ស្ស»
សមា�រៈ ៖ ធម�ត

េពលេវលេរៀបចំ

េពលេវលអនុវត�

ក្រមិតៃនករលំបាក

្រគ�បង�ញ ឬ
សិស្សចូលរួម

្រកដសកតុង

២០-២៥ នាទី

១៥ នាទី

ងយ�ស�ល

សិស្សចូ លរួម

សមា�ល់៖ ក�ុងឯកសរែណនាំ្រគ�ពី STEPSAM3 េគមានសកម�ភាពមួ យចំនួនែដល្រគ�អចេធ�ជាសន�ឹកកិច�ករបាន
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កិច�ែតង�របេ�ងៀន
•

មុ ខវ ិជា�

៖ ជី វវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៧

•

ជំ ពូកទី៣

៖ េកសិក

•

េមេរៀនទី ២

៖

•

រយៈេពល

៖ ១ េមា៉ ងសិក្សោ

•

េមា៉ ងទី

៖ ១ (សរុប ០៦ េមា៉ ង)

រ ូបផ�ំស
រពង�កយមនុស្ស
ុ

បេ្រង�នេដយ ៖ ..........................................
I.

វត�បំ
ុ ណង៖

បនា�ប់ពីសិក្សោេមេរៀនេនះចប់ សិស្សនឹងអច៖
•

ចំ េណះដឹ ង ៖

ពណ៌នាពីរប
ូ រង ទំ ហំេកសិកៃន្របេភទេផ្សងៗបាន្រតឹ ម្រត�វតមរយៈផា�ំងរូបភាព។

•

បំ ណិន ៖

គូ ររូបភាពេកសិក និងសេង�តេម លពី រប
ូ រង ទំ ហំេកសិកបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈផា�ំង
រូបភាព។

•

ឥរ ិយាបថ ៖

មានស�រតី ែថរក្សោនិ ងករពរ្របេភទេផ្សងៗៃនេកសិកឱ្យបានល�េដម្បីបំេពញតួ នាទី
សរពង�កយ។

II.

សមា�របេ្រង�ន និងេរៀន៖
-ឯកសរេយាង៖
-េសៀវេភ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី ឡា េសៀវេភ្រគ�ថា�ក់ ទី៧ទំ ព័រទី 194-199
-េសៀវេភសិស្សថា�ក់ទី៧ទំព័រទី ១៩៤ េបាះពុម�េលកទី១ ឆា�ំ២០១២
-េសៀវេភករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរ ិះរក (STEPSAM2)
-េសៀវេភែណនាំ្រគ�របស់ (STEPSAM3)
-សមា�រឧបេទស៖
-មី ្រក�ទស្សន៍ បណ� ពក្យ ផា�ំងរូបភាព ក�រឆ�ួន

+កំណត់សមា�ល់ៈ ករណីសលគា�នមី ្រក�ទស្សន៍ េ្រប ផា�ំងរូបភាពេកសិក។
III.

ដំណឹកនាំេមេរៀន
សកម�ភាព្រគ�

ខ�ឹមសរេមេរៀន

សកម�ភាពសិស្ស

ជំ ហនទី១ រដ�បាលថា�ក់(២-៣នាទី )
្រត�តពិនិត្យ

្របធាន ឬអនុ្របធានថា�ក់ ជួ យស្រមប

- អនាម័ យ

ស្រម�លេឡងរយករណ៍ពីអវត�មាន

-សណា
� ប់ ធា�ប់

សិស្ស។

-អវត�មាន ។
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ជំ ហនទី ២ រ ំឭកេមេរៀនចស់ (៣-៥នាទី )
ប�ូនធា�ប់ បានេរៀនរួចេហយពី

(សិស្សេ្រប ក�រឆ�ួន និងសិស្សអច

េមេរៀន រូបផ�ំុេកសិក

េឆ�យបានតមរយៈគូ ររូបភាព)

-េត េកសិកផ�ំុេឡងពី អីខ
� �ះ?

- េកសិកផ�ំុេឡងពី ភា�សេកសិក

ៃណ�យ៉ូ សុីតូបា�ស

-េត េកសិកជាធាតុបង�របស់អី?
�

- េកសិកជាធាតុ បង�របស់សរពង�
កយ

-េកសិកជាធាតុ បង�របស់

-សរពង�កយមនុ ស្សបង�េឡងពី

សរពង�កយ ដូ ចេនះេត

េកសិកេ្រចន ឬេកសិកេ្រចនខុ ស

សរពង�កយមនុ ស្សបង�េឡងពី

គា� ឬេកសិកេ្រចនដូចគា�

េកសិកយា៉ ងដូ ចេម�ច?
ជំ ហនទី៣េមេរៀន្របចំៃថ� (៣០−៣៥នាទី)
+ៃថ�េនះេយងសិក្សោពី រប
ូ ផ�ំុ

រូបផ�ំស
ុ រពង�កយមនុស្ស

1- េកសិក

សរពង�កយមនុ ស្ស

1-1-រូបរង

+

1-2-ទំ ហំ

ឱ្យសិស្សសេង�តេម លរូបភាព

េត រប
ូ ភាពេនះជារូបភាពអ�ី?

(សិស្សពិ ភាក្សោគា�ជាមុនសិន)
+ េកសិកេបះដូង
-េកសិក
-………………

+បនា�ប់ មកឱ្យសិស្សសេង�តេម ល

រូបភាពេកសិកេបះដូង

សរពង�កយមនុ ស្ស
-

េត សរពង�កយមនុស្សមាន

សរ ីរង�អីខ
� �ះ?

-សរពង�កយមនុ ស្សមាន ក្បោល
ដងខ�ួន អវៈយវៈ

-សរពង�កយមនុ ស្សមាន ែស្បក
សច់ ឆ�ឺង សក់ ………
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+សរពង�កយមនុ ស្សផ�ំុេឡងពី

១. សំណួរគន�ឹះ

សរ ីរង�េផ្សងៗគា�ដូចេនះ

សំណួរគន�ឹះ េត សរ ីរង�េផ្សងៗក�ុងសរពង�កយបង�េឡងពី េកសិកដូ ចគា�ែដរឬេទ?
២. សម�តិកម�

សិស្សព្យោយាមេឆ�យ ខ�ះថា

+ឱ្យសិស្សសកល្បងគូ ររូបភាព

- បង�េឡងពីេកសិកដូចគា�

េកសិកេផ្សងៗ

- បង�េឡងពីេកសិកខុ សគា�

រួចឱ្យសិស្ស

យកេឡងបិទេលក�រេខៀន

(សិស្ស្រត�វពន្យល់គំនិតរបស់េគ)

+ េកសិកឈម្រកហម រូបរង

-

និ ង ទំ ហំ

េទតមអ�ីែដលពួ កេគធា�ប់ស�ល់

សិស្សព្យោយាមគូ ររូបភាពេកសិក

+ េកសិកណឺរន
ូ ៉ រូបរង និងទំ ហំ
+ េកសិកអូ វល
ុ រូបរង និងទំ ហំ

៣. សកម�ភាព / ពិេសធន៍
+េដម្បីេផ��ងផា�ត់ ករទស្សន៍ ទយ
របស់បូន្រតឹ
�
ម្រត�វឬអត់

េត េយង

្រត�វេធ�ដូចេម�ច?

+េដម្បីពិេសធន៍ េនះបាន្រត�វករ

- េធ�ពិេសធន៍

សមា�រអ�ីខ�ះ? េធ�ដូចេម�ច?
(ករណីសលគា�នមី្រក�ទស្សន៍)
េយងេ្រប ផា�ំងរូបភាព
+បិទផា�ំងរូបភាព

-សិស្សេរៀបរប់ សមា�រៈ និងរេបៀបេធ�
រួចឱ្យសិស្ស

េផ��ងផា�ត់ រប
ូ ភាព ែដលេគបានគូ រ

-

សិស្សេផ��ងផា�ត់

េទនឹ ងផា�ំងរូបភាព

េកសិកនី មួយៗ

និងគូររូបភាព

ឱ្យសិស្សពណ៌នាពីរប
ូ រង ឬទំ ហំ

៤. លទ�ផល

-សិស្សពណ៌នា

េកសិកនី មួយៗ

េកសិកឈម្រកហមមានរងដូច
កូ នថាស មានទំ ហំពី7-8 µ m
េកសិក្របសទណឺរន
ូ ៉ មានរូបរង
ែវង និងមានទំ ហំ 30-50 µ m
េកសិកអូ វល
ុ របស់មនុ ស្សមាន
រងមូ ល ទំ ហំ្របែហល140 µ m
៥. េសចក�ីសន�ិដ�ន

+ឱ្យសិស្សសន�ិដ�ន៖

តមលទ�ផលខងេល េកសិក -សិស្សទញេសចក�ីសន�ិដ�ន

តមរយៈលទ�ផលខងេល អ�ក មានរូបរង

និ ងទំ ហំខុសៗគា�។ តមលទ�ផលខងេល

សេង�តេឃញអ�ីខ�ះទក់ទងេទ

ដូ ចេនះ

នឹ ងរូបរង និងទំ ហំេកសិក។ េត

សរ ីរង�េផ្សងគា� សរ ីរង�ទំងេនាះក៏

សរ ីរង�េផ្សងៗក�ុងសរពង�កយ

បង�េឡងពីេកសិកមិ នដូចគា�

បង�េឡងពី េកសិកដូចគា�ែដរ

េកសិកមាន

សរពង�កយផ�ំុេឡងពី រូបរង និងទំ ហំខុសៗគា�

ែដរ។

ឬេទ?
ជំ ហនទី៤ព្រងឹងពុទិ � (៤−៥នាទី)
តរង
+បិទតរងឱ្យសិស្សេឡង

េកសិក េឈ�ះ រូបរង

ទំហំ

បំ េពញ េឈ�ះ រូបរង និ ងទំ ហំ

- សិស្សេឡងបំេពញ
(សិស្សេ្រប ក�រឆ�ួន)

របស់េកសិក

ជំ ហនទី៥ កិចក
� រផ�ះ(២−៣នាទី)
+ េពលប�ូន្រតឡប់ េទផ�ះវ ិញ

- សិស្សស�ប់

សូមគូ ររូបភាពពី េកសិកបែន�ម
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សន�ឹកកិចក
� រ

េផ��ងផា�ត់ រប
ូ ភាពរបស់អ�កេទនឹងរូបភាពខងេ្រកមេនះ

ឱ្យសិស្សសេង�តេម លសរពង�កយមនុ ស្ស េតសរពង�កយមនុ ស្សមានសរ ីរង�អី�
ខ�ះ? សរពង�កយមនុ ស្សមានសរ ីរង�ដូចជា៖ ....................... ..............................

(បិទរូបភាពេលក�រេខៀន)

...........................................................................................................................
១. សំណួរគន�ឹះ ៖
េតសរ ីរង�េផ្សងៗក�ុងសរពង�កយបង�េឡងពីេកសិកដូ ចគា�ែដរឬេទ?
៤. លទ�ផល

២. សម�តិកម� ៖
សរ ីរង�ទំងេនះបង�េឡងពីេកសិក....................................................................
.......................................................................................................................
ចូរគូររូបភាព
េកសិកឈម្រកហម និងដក់ទំហំ

េតេកសិកទំងេនះមានរូបរងយា៉ ងដូចេម�ច? និងមានទំ ហំប៉ុនា�ន?
េកសិកឈម្រកហម៖ ......................................................................................….
េកសិកណឺរន
៉ូ ៖ .....................................................................................................

េកសិកណឺរន
៉ូ និងដក់ទំហំ

េកសិកអូ វុល៖ ......................................................................................................
េកសិកេអពី េតល្យូម៖ ........................................................................................
៥. សន�ិដ�ន

តមរយៈលទ�ផលខងេល អ�កសេង�តេឃញអ�ីខ�ះទក់ ទងេទ
េកសិកអូ វុលមនុស្ស និងដក់ទំហំ

េកសិកេអពី េតល្យូម និងដក់ទំហំ

នឹ ងរូបរង និ ងទំហំេកសិក។ េតសរ ីរង�េផ្សងៗក�ុងសរពង�កយ

បង�េឡងពី េកសិកដូ ចគា�ែដរឬេទ?

.........................................................................................................................
........................................................................................................................
៣. សកម�ភាព

........................................................................................................................
........................................................................................................................

37

ែផនករបេ្រងៀន (B752)
•

មុ ខវ ិជា�

៖ ជី វវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៧

•

ជំ ពូកទី២

៖ អល់កុល និងថា�ំជក់

•

េមេរៀនទី ២ ៖

•

រយៈេពល ៖ ៧េមា៉ ងសិក្សោ

ថា� ំជក់ និងបារ ី

I- វត�ុបំណង

បនា�ប់ពីសិក្សោេមេរៀនចប់សិស្សនឹ ងអច ៖
- កំ ណត់និយមន័ យករជក់បារ ីេដយ្របេយាលបាន្រតឹ ម្រត�វតមរយៈករសេង�តឧបករណ៍អ�កជក់ បារ ី
សិប្បនិមិត
� ។
- អនុវត�វ ិធី ករពរផលប៉ ះពល់ៃនែផ្សងបារ ីចំ េពះ�ស�ីមានៃផ�េពះ ចំ េពះកុ មារ និងទី្របជុំ ជនបាន្រតឹ ម
្រត�វតមរយៈករពិ ភាក្សោ្រក�ម។
-

មានទមា�ប់ លេ� ដយមិ នបង�ផលប៉ ះពល់េទេលអ�កដៃទេដយករជក់ បារ ី

េជៀសឱ្យឆា�យពីែផ្សងបារ ី

និ ងមិ នជក់ បារ ី។
II-ែផនកបេ្រង�ន
េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ន និងេរៀនរយ:េពល ៤េមា៉ ង ដូ ចបង�ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖
តរងបំែណងែចកេមា៉ ងបេ្រង�ន

េមា៉ ងសិក្សោ
1
1
1

ចំណងេជងរងេមេរៀន
សធាតុគីមីកុ�ងថា�ំជក់ ឬបារ ី

2. ឥទ�ិពលៃនសរធាតុគីមីកុ�ងថា�ំជក់ ឬបារ ី
3. ផលប៉ះពល់សុខភាព
3.1 ករជក់ បារ ី និងជំងឺេបះដូ ង

1

3.2 ករជក់ បារ ី និងជំងឺសួត

1

4.ករជក់បារ ីេដយ្របេយាល
4.1 �ស�ីមានៃផ�េពះ
4.2 កុមារ និងែផ្សងបារ ី

ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិស្ស
232

233-234
234-235
235

236

4.3 ករ ិយាល័យ និងទី ្របជុំជន
1

5.បង�ករជក់ បារ ី

1

6.វ ិធីស�ស�ប�្ឈប់ករជក់ បារ ី

237

6.1 ករតំងចិត�
6.2 កលបរ ិេច�ទឈប់ជក់ បារ ី
6.3 ករេ្រត�មខ�ួនឈប់ ជក់បារ ី

237-239

6.4 េរគស��េញ�ន

6.5 វ ិធីទប់ទល់ នឹងចំណង់ ខ�ំង
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ឯកសរេយាង ៖
-េសៀវេភ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី ឡា េសៀវេភ្រគ�ថា�ក់ ទី៧ទំ ព័រទី 232-239
-េសៀវេភសិស្សថា�ក់ទី៧ទំព័រទី ២៣៦-២៣៧ េបាះពុម�េលកទី១ ឆា�ំ២០១២
-េសៀវេភករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរ ិះរក (STEPSAM2)
- េសៀវេភែណនាំ្រគ� STEPSAM3
- េសៀវេភែណនាំ្រគ� VSO
III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖
4.ករជក់ បារ ីេដយ្របេយាល
4.1 �ស�ីមានៃផ�េពះ
4.2 កុ មារ និ ងែផ្សងបារ ី
4.3 ករ ិយាល័យ និ ងទី ្របជុំ ជន
IV.ខ�ឹមសរពិបាក ៖
-ដំ េណរករសកម�ភាពផា�ំងរូបភាព
-ករអនុ វត�មានករប៉ ះពល់េដយែផ្សងបារ ី
-ករជក់ បារ ីេដយ្របេយាល
V. ពិេសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖
ឯកសរេយាង៖

ឯកសរែណនាំ្រគ� ពី VVOB SEAL ពិ េសធន៍ជីវវ ិទ្យោ (ពិេសធន៍ 4.4)
ឯកសរែណនាំ្រគ� ពី VSO (ទំ ព័រទី ៩៧ ៩៨)
(ពិ េសធន៍ពី VVOB និ ង VSO ្របែហលៗគា�)

សមា�រៈ
-ផា�ំងរូបភាព

េពលេវលេរៀបចំ

ក្រមិតៃនករលំបាក

-ក�ុងជំហនទី៣( ៣៥ នាទី )

មធ្យម

-ដបទឹកសុទ�

សិប្បនិមិត(� ៣នាទី)

+ពិ បាកដូចជា៖

ឬសឺរុង
ំ

-សម�តិកម�(៧នាទី)

-ផា�ំងរូបភាព

-េឈ គូស

-ដំ េណរករ

-ករបក�សយេល

-សំឡី

សកម�ភាព(១២នាទី)

រូបភាព

-សត�លិត
�

លទ�ផល(៥នាទី)

-ស�តថា
�
ុ

-េសចក�ីសន�ិដ�ន(៨នាទី)

-បារ ី

១៥នាទី

េពលេវលអនុវត�

-សកម�ភាពបង�ញឧបករណ៍

្រគ�បង�ញ ឬ
សិស្សចូលរួម
សិស្សេធ�
សកម�ភាព

កំណត់សមា�ល់ ៖ េប គា�នសឺរុង
ំ េ្រប ដបទឹកសុទ�
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន
•

មុ ខវ ិជា�

៖ ជី វវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៧

•

ជំ ពូកទី៥

៖ អល់កុល និងថា�ំជក់

•

េមេរៀនទី

៖ ២

•

រយៈេពល

៖ ១ េមា៉ ងសិក្សោ (៥០នាទី)

•

េមា៉ ងទី

៖ ៥(សរុប ៧ េមា៉ ង)

ថា� ំជក់ និងបារ ី

បេ្រង�នេដយ៖……………………………………
I.

វត�បំ
ុ ណង៖

បនា�ប់ពីសិក្សោេមេរៀនេនះចប់ សិស្សនឹងអច៖
•

ចំ េណះដឹ ង ៖

កំ ណត់និយមន័ យ ករជក់បារ ីេដយ្របេយាលបាន្រតឹ ម្រត�វតមរយៈករពិ េសធ
ពីករជក់ បារ ីសិប្បនិ មិត
� ។

•

បំ ណិន ៖

អនុវត�វ ិធី ករពរផលប៉ ះពល់ៃនែផ្សងបារ ីចំ េពះ�ស�ីមានៃផ�េពះ ចំ េពះកុ មារ និ ង
ទី ្របជុំជនបាន្រតឹ ម្រត�វតមរយៈករពិ ភាក្សោ្រក�ម។

•

ឥរ ិយាបថ ៖

មានទមា�ប់ លេ� ដយមិនបង�ផលប៉ ះពល់េទេលអ�កដៃទេដយករជក់ បារ ី េជៀស
ឱ្យឆា�យពីែផ្សងបារ ី និងមិនជក់ បារ ី។

II.

សមា�របេ្រង�ន និងេរៀន៖
-ឯកសរេយាង៖
-េសៀវេភ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី ឡា េសៀវេភ្រគ�ថា�ក់ ទី៧ទំ ព័រទី …
-េសៀវេភសិស្សថា�ក់ទី៧ទំព័រទី ២៣៦-២៣៧ េបាះពុម�េលកទី១ ឆា�ំ២០១២
-េសៀវេភករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរ ិះរក (STEPSAM2)
- េសៀវេភែណនាំ្រគ� (STEPSAM3)
-សមា�រឧបេទស៖
- បារ ី ដបទឹកសុទឬ
� សឺរុង
ំ េឈ គូស សំឡី និ ងសត�លិត
� (ដូ ចជា រុយ...) ស�តថា
�
ុ

`
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III- ដំេណរករបេ្រង�ន ៖
សកម�ភាព្រគ�

ខ�ឹមសរេមេរៀន

សកម�ភាពសិស្ស

ជំ ហនទី១ រដ�បាលថា�ក់(២នាទី )
្រត�តពិនិត្យ

្របធាន ឬអនុ្របធានថា�ក់ ជួ យ

- អនាម័ យ

ស្រមបស្រម�លេឡងរយករណ៍ពី

-សណា
� ប់ ធា�ប់

អវត�មានសិស្ស។

-អវត�មាន ។
ជំ ហនទី ២ រ ំឭកេមេរៀនចស់(៥នាទី )
-េត េនក�ុង្រក�ម្រគ�សររបស់បូន
�

- មាន ឬគា�ន

-េត បូនគិ
� តថាែផ្សងបារ ីប៉ ះពល់ដល់

- មាន...សិស្សេឆ�យតមចំេណះដឹង

មានអ�កជក់ បារ ី ឬេទ?

របស់េគ(េយាង៖ ស.ស.វ ិទ្យោស�ស�

សុខភាព ឬេទ?

ថា�ក់ ទី៧ទំ ព័រទី ២៣៤)
-េប មានផលប៉ ះពល់ដល់អ�កជក់

-មានផលប៉ ះពល់ដល់អក
� ែដលេន

េតវមានផលប៉ ះពល់ដល់អ�កែដល

ែក្បរ

េនែក្បរេនាះែដរ ឬេទ?
ជំ ហនទី៣ េមេរៀនថ�ី(៣០នាទី)
ថា�ជ
ំ ក់ និងបារ ី (ត)
្រគ�្រត�វេរៀបចំ សិស្សក�ុងថា�ក់ េដ ម្បី

៤. ករជក់បារ ីេដយ្របេយាល

សិស្សទំងអស់អចសេង�តបាន

- ្រគ�បង�ញឧបករណ៍ អ�កជក់ បារ ី

- សិស្សសេង�ត

សិប្បនិមិត
� ែដលេរៀបចំ រច
ួ បនា�ប់មក

-

េធ�បង�ញដល់សិស្ស

ចំ ែណកចូ លក�ុងសឺរង
ំ មួយចំ ែណក

-េត បូនសេង�
�
តេឃញមានអ�ីខ�ះេកត

មានែផ្សងពណ៌ស�សអប់ មួយ

េទៀតសយចូ លអ�កេន ជុំវ ិញ។

េឡង?

41

- ្រគ�បិទសំណួរគន�ឹះ
១. សំណួរគន�ឹះ
សំណួរគន�ឹះ ៖ េតែផ្សងបារ ីជះឥទ�ិពលដល់អ�កជក់ និងអ�កេនជុំ វ ិញខ�ួនដូ ចេម�ចខ�ះ ?
- ្រគ�បង�ញរូបភាពសួតពី រឱ្យ សិស្ស ២. សម�តិកម�

- សេង�ត និងេឆ�យ

ទស្សន៍ ទយ
- សួតមួ យណាបង�ញថាសួតរបស់
អ�កជក់ បារ ី

និងមួ យណាជាសួត

របស់អក
� មិ នជក់ បារ ី?

ចូ រពន្យល់

ចេម�យ ។
- េដ ម្បីេផ��ងផា�ត់ ថាសួតអ�កជក់ បារ ី
និ ងសួតអ�កមិ នជក់ បារ ីមានភាព
ខុ សគា�េតេយង្រត�វេធ�ដូចេម�ច?
េយងនឹ ងសេង�តពី ករជក់បារ ីសិប្ប
៣. ពិេសធន៍

និ មិត
�
- បង�ញសមា�រពិេសធន៍ តមរយៈ
សមា�រពិ េសធន៍ េនះ

� ស�តថា
�
ចូ រេរៀបចំប�ង់ ទឹ កសុទ� រុយ ឬសត�លិត
ុ

ពិ េសធន៍ពីករជក់ បារ ីសិប្បនិ មិត
� ។
-ឱ្យសិស្សតំណាង្រក�មេឡងបង�ញ

និ ងេរៀបចំេធ�ប�ង់

ពិ េសធន៍
- េឡងបក�សយប�ង់ពិេសធន៍

ដំេណរករ

និ ងែណនាំចំណុច ដូ ចរូបភាពខងេ្រកម

្រគ�សំេយាគ

ែដលខ�ះខត

េឈ គូស។

សិស្សគិ ត

ភា�ប់ បារ ីនឹ ងសឺរុង
ំ ឬដបទឹកសុទ�

ប�ង់ពិេសធន៍ ។
-

សមា�រៈ ៖ បារ ី សំឡី សឺរុង
ំ ឬដប

-

េហយឱ្យសិស្សចប់

- ស�ប់ ករែណនាំបែន�ម រួចចប់
េផ�មេធ�ពិេសធន៍ ។

េផ�មេធ�ពិេសធន៍ ។

ុ ឬសត�លិត
� ក�ុងសឺរុង
ំ
- ឱ្យសិស្សសេង�តេម លសំឡី និ ង - ដក់ រយ
រុយ ឬសត�លិត
� មុន និងេ្រកយជក់ ឬដបទឹ កសុទ�

-សេង�ត

និ ងបក�សយលទ�ផលពី

ករជក់ បារ ីសិប្បនិមិ ត
�

បារ ីសិប្បនិ មត
� ។
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- ឱ្យសិស្សេ្រប�បេធៀបលទ�ផលេទ

- សិស្សេ្រប�បេធៀបលទ�ផលេទនឹ ង

នឹ ងសម�តិកម�ខងេល

សម�តិកម�

៤. លទ�ផល

៥. សន�ិដ�ន
- តមរយៈលទ�ផលពិ េសធន៍ អ�ក - តមរយៈលទ�ផលពិេសធន៍ េយង - សិស្សទញេសចក�ីសន�ិដ�ន៖
សេង�តេឃញថាែផ្សងបារ ីជះ
ឥទ�ិពលយា៉ ងដូចេម�ច?

សេង�តេឃញថាែផ្សងបារ ីជះឥទ�ិពល

តមរយៈលទ�ផលពិេសធខងេល

ចូ រេធ�ករ ដល់អ�កជក់ បារ ី និ ងអ�កេនជុំ វ ិញខ�ួន េយងសេង�តេឃញថាែផ្សងបារ ីេធ�

សន�ិដ�នពី ឥទ�ិពលែផ្សងបារ ីេទេល

ដូ ចជា

េធ�ឱ្យខូ ចសួត

អ�កជក់ បារ ី និងអ�កេនជុំ វ ិញខ�ួន។

ដេង�ម និ ងចុ ះេខ្សោយ។

េធ�ឱ្យថប់

ឱ្យសំឡីពណ៌សែ្របពណ៌ខុ សពី

ែផ្សងបារ ី ពណ៌េដ ម

មិ ន្រតឹមែតបង�េ្រគាះថា�ក់ដល់អ�ក

និងអចេធ�ឱ្យសត�រយ
ុ

ងប់ ដូ ចេនះេយងអចសន�ិដ�នថា

ជក់ប៉ុេណា�ះេទ វែថមទំងផ�ល់ផល ែផ្សងបារ ីជះឥទ�ិពលអ្រកក់ ដល់អ�ក
ប៉ ះពល់ដល់អ�កែដលេនជុំ វ ិញខ�ួន
ែថមេទៀត។

ដូ េច�ះេយងគួរេជៀស

ជក់ និងអ�កេនជុំ វ ិញខ�ួន។

ឆា�យពី ែផ្សងបារ ី។
- បនា�ប់មក ែចកសិស្សជា្រក�ម (៣
្រក�ម ឬ ៦្រក�មតមចំ នួនសិស្ស)
្រក�ម១.

ផលប៉ ះពល់ៃនែផ្សងបារ ីចំេពះ�ស�ី

ចូ រពិ ភាក្សោពីផលប៉ ះពល់ មានៃផ�េពះ៖

ៃនែផ្សងបារ ីចំ េពះ�ស�ីមានៃផ�េពះ

-

សិស្សពិ ភាក្សោរកចេម�យេទតម

ករយល់ដឹងរបស់ពួកេគ

- អចបង�េ្រគាះថា�ក់ ដល់មា�យ និ ង
ទរក កូ នេក តមកមិន្រគប់គីឡូ កូ ន
មិ ន្រគប់ លក�ណៈ

សុខភាពទន់

េខ្សោយ កូ នេក តមិន្រគប់ ែខ និងអច
េកតមកស�ប់ ភា�ម
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្រក�ម២.

ចូ រពិ ភាក្សោពីផលប៉ ះពល់ ផលប៉ ះពល់ៃនែផ្សងបារ ីចំេពះ

ៃនែផ្សងបារ ីចំ េពះកុ មារ

កុ មារ៖
- ករលូតលស់យឺត ងយទទួ ល
ជំ ងឺឆ�ងេផ្សងៗ សភាពជំ ងឺកុមារកន់
ែតធ�ន់ធ�រ ជាេដម។

្រក�ម៣.

ចូ រពិ ភាក្សោពីផលប៉ ះពល់ ផលប៉ ះពល់ៃនែផ្សងបារ ីេនទី ្របជុំ

ៃនែផ្សងបារ ីេនទី ្របជុំជន ឬករ ិយា ជន ឬករ ិយាល័យ៖
ល័យ

- ប៉ ះពល់ដល់សិទិអ
� �កមិនជក់
ប៉ ះពល់សុខភាពអ�កមិនជក់
ខូ ចបរ ិស�ន
ប៉ ះពល់ករ្របមូ លអរម�ណ៍
ពិ បាកដកដេង�ម
ជំ ហនទី៤ ព្រងឹងពុទិ � (៤−៥នាទី)

-

េតអក
� ែដលមិនជក់ បារ ីទទួ លរង -

អ�កមិនជក់ បារ ីទទួ លរងផលប៉ ះ -

សិស្សអចមានចេម�យ្របហក់

ផលប៉ ះពល់ពីែផ្សងបារ ីយា៉ ងដូច

ពល់ពីែផ្សងបារ ីេដយ្របេយាល

្របែហលគា�

េម�ច?

តមករ�ស�បយកខ្យល់កុង
�

អចទទួ លរងផលប៉ ះពល់ពីែផ្សង

បរ ិយាកសែដលមានែផ្សងបារ ី។

ដូចជាអ�កមិ នជក់ បារ ី

បារ ីតមករ�ស�បយកខ្យល់កុងបរ
�
ិ
យាកសែដលមានែផ្សងបារ ី។

- សិស្សអចមានចេម�យ្របហក់
-

េតអ�ក្រត�វមានវ ិធានករយា៉ ងដូ ច -

េយង្រត�វមានវ ិធានករករពរពី ្របែហលគា� ដូ ចជា មិន្រត�វជក់ បារ ី

េម�ច េដម្បីករពរពីផលប៉ះពល់ៃន ផលប៉ ះពល់ៃនែផ្សងបារ ីេដយ មិ ន ្រត�វេនឱ្យឆា�យពី ែផ្សងបារ ី....
ែផ្សងបារ ី?

្រត�វជក់ បារ ី

្រត�វេចញឱ្យឆា�យពី

កែន�ងែដលមានែផ្សងបារ ីឬ្រត�វេ្រប
មា៉ សបិ ទ្រចមុ ះ

និ ងសរេសរស�ក

ហមជក់ បារ ីេនកែន�ង្របជុំ ជន
ករ ិយាល័យ

ឬេភាជនីយដ�នជា

េដម។
ជំ ហនទី៥កិចក
� រផ�ះ (២−៣នាទី)
- សេង�បេមេរៀនពី ករជក់បារ ីេដយ

- ស�ប់ និងកត់ ្រត

្របេយាល
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រូបទី 2.3 កំ ណកខ�ញ់កុងសរៃសឈម
�
ពី ស.ស. ទំព័រទី ២៣៤ (្របភព internet)

្របភពរូបភាពខងេ្រកម៖ internet
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សន�ឹកកិចក
� រ
េតបូនសេង�
�
តេឃញមានអ�ីខ�ះេកតេឡងចំ េពះឧបករណ៍េនះ?

-ឱ្យសិស្សតំ ណាង្រក�មេឡងបង�ញ ប�ង់ពិេសធន៍។

............................................................................................
............................................................................................
១. សំណួរគន�ឹះ
េតើែផ��ង�រ�ជះឥទ�ិពលដល់អ�កជក់ និងអ�កេ�ជុំវ�ញខ��នដូចេម�ចខ�ះ?
២. សម�តិកម�
- ្រគ�បង�ញរូបភាពសួតពី រឱ្យ សិស្សទស្សន៍ ទយ

- ែណនាំចំណុចែដលខ�ះខត េហយឱ្យសិស្សចប់ េផ�មេធ�ពិេសធន៍។
៤. លទ�ផល
- ឱ្យសិស្សសេង�តេម លសំឡី និងរុយ ឬសត�លិត
� មុន និងេ្រកយជក់ បារ ី
សិប្បនិម�ត។
- ឱ្យសិស្សេ្រប�បេធៀបលទ�ផលេទនឹងសម�តិកម�ខងេល
៥. សន�ិដ�ន
- តមរយៈលទ�ផលពិ េសធន៍ អ�កសេង�តេឃញថាែផ្សងបារ ីជះឥទ�ិពល
យា៉ ងដូចេម�ច?

រូបភាព ក និងរូបភាព ខ មានភាពខុសគា�យា៉ ងដូចេម�ចខ�ះ? .................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
៣. ពិេសធន៍
សមា�រៈ ៖ បារ ី សំឡី សឺរុង
ំ ឬដបទឹកសុទ� រុយ ឬសត�លិត
� ស�ុតថា� េឈ គូស។
- ឱ្យសិស្សេរៀបចំប�ង់ពិេសធន៍ពីករជក់ បារ ីសិប្បនិមិ�ត។

ចូរេធ�ករសន�ិដ�នពីឥទ�ិពលែផ្សងបារ ីេទេលអ�កជក់ បារ ីនិ ងអ�កេនជុំ វ ិញខ�ួន

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
សមា�ល់៖ ែចក្រកដសA4 ឬ្រកដសសឱ្យសិស្ស ឬឱ្យសិស្សេ្រប ្រកដសខ�ួនឯងេដម្បី
ពិភាក្សោសំណួរដូចមានក�ុងកិ ច�ែតងករជា្រក�ម

ែផនករបេ្រងៀន (B843)
•

មុ ខវ ិជា�

៖ ជី វវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៨

•

ជំ ពូកទី៤

៖ ដេង�ម និងដំណឹកនាំ

•

េមេរៀនទី៣

៖

•

រយៈេពល

៖ ៣េមា៉ ងសិក្សោ

ដេង�មេកសិក

I. វត�ុបំណង

បនា�ប់ពីសិក្សោេមេរៀនចប់សិស្សនឹ ងអច៖

-

ពន្យល់ពក្យ “ដេង�មេកសិក”

-

បក�សយពី ករផលិតថាមពលេនក�ុងេកសិក

-

េរៀបរប់ ពីអនាម័ យ្របដប់ដេង�ម

-

រប់េឈ�ះជំ ងឺ្របដប់ ដេង�ម

II. ែផនករបេ្រង�ន
េមេរៀនេនះ្រត�វបេ្រង�នរយៈេពល ៣ េមា៉ ងដូចែដលបានបង�ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖
តរងបំែណងែចកេមា៉ ងបេ្រង�ន
រយៈេពល

ខ�ឹមសរ

(េមា៉ ងសរុប = ៣ េមា៉ ង)
1

1
1

1. ត្រម�វករថាមពល
2. ករផលិតថាមពលក�ុងេកសិក
3. អនាម័ យ្របដប់ ដេង�ម
4. ជំ ងឺ្របដប់ ដេង�ម
េមេរៀនសេង�ប

ទំព័រក�ងេសៀវេភពុ
ម�
ុ
206-207

208
209

ឯកសរេយាង ៖ -TGថា�ក់ទី៨ជំ ពូក៤េមេរៀនទី៣ (STEPSAM3)
-ករបេ្រង�ន និ ងេរៀនតមែបបរ ិះរក (STEPSAM2)
-ករបេ្រង�នមុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�តមែបបេគាលវ ិធីសិស្សមជ្ឈមណ�ល(វ ិធីបំេពញចេនា�ះ ទំព័រទី ១១
ជំ ពូកទី៣៖វ ិធី វ ិទ្យោស�ស�VVOB)
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III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖
1.ត្រម�វករថាមពល
2.ករផលិតថាមពលក�ុងេកសិក
IV.ខ�ឹមសរពិបាក ៖
-ដំ េណរករសកម�ភាពផា�ំងរូបភាព
-្រគ�ពន្យល់ពីរប់ ចំនួនចង�ក់ ដេង�ម
-្រគ�ពន្យល់ពីលំនាំៃនដំ េណរករដេង�មេកសិក
V.ពិេសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖
ឯកសរេយាង៖
សមា�រៈ

ឯកសរែណនាំ្រគ�របស់ STEPSAM2 និង STEPSAM3 (ប�ូ� លគា�)

េពលេវលេរៀបចំ

េពលេវលអនុវត�

-្រក�ណូែម៉ ្រត

-រយៈេពលេ្រត�ម

ឬនាឡិក

សមា�រៈពិ េសធន៍ និង (៣៥ នាទី )

កំ ណត់ នាទី

បេ្រង�ន(1ម៉)

ក្រមិតៃនករលំបាក

-ក�ុងជំហនទី៣

ងយ�ស�ល

+សកម�ភាពរប់ ចំនួន

+ពិ បាកដូចជា៖

-តរងកត់ ្រត

ចង�ក់ដេង�ម(៧នាទី )

-េ្រប ្រក�ណូែម៉ ្រត

-ផា�ំងរូបភាព

+សកម�ភាពទី ១៖

ឬនាឡិកកំ ណត់ នាទី

ដេង�ម

-សម�តិកម�(៣នាទី)

-ករគូ ររូបភាព

េកសិក

-ដំ េណរករ និង លទ�ផល -ករបក�សយេល

-បណ� ពក្យ

(៥នាទី)

្រគ�បង�ញ ឬ សិស្សចូលរួម
សិស្សេធ� សកម�ភាព

រូបភាព

-េសចក�ីសន�ិដ�ន(៣នាទី)
+សកម�ភាពទី ២៖
-សម�តិកម�(៥នាទី)
-សិស្សេឡងបក
�សយ (៥នាទី)
-្រគ�សំេយាគ(៤នាទី)
-សន�ិដ�ន(៣នាទី)
កំណត់សមា�ល់ ៖ េប គា�ន្រក�ណូែម៉ ្រត អចជំនួសេដយនាឡិករកំ ណត់េមា៉ ង ឬទូរស័ព�ៃដកំ ណត់េមា៉ ង
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ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនាំ្រគ�របស់ VSO «ដំណកដេង�ម និ ងចង�ក់ េបះដូ ង»
សមា�រៈ ៖ ធម�ត
 ែផ�កខងេលដប

េពលេវលេរៀបចំ
២០-២៥ នាទី

េពលេវលអនុវត�
១០-១៥ នាទី

ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង�ញ ឬសិស្សចូលរួម
ងយ�ស�ល

សិស្សចូ លរួម

បា�ស�ិក
 េកស៊ូេពះេវៀនកង់
 នាឡិក ឬទូ រស័ព�ៃដ
 កូ នកំបិតមុត
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន
•

មុ ខវ ិជា�

៖ ជី វវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៨

•

ជំ ពូកទី៤

៖ ដេង�ម និងដំណឹកនាំ

•

េមេរៀនទី៣ ៖

•

រយៈេពល ៖ ១ េមា៉ ងសិក្សោ (៥០នាទី)

•

េមា៉ ងទី

ដេង�មេកសិក

៖ ១ (សរុប ៣ េមា៉ ង)

បេ្រង�នេដយ: ………………………
I. វត�បំ
ុ ណង៖

បនា�ប់ពីសិក្សោេមេរៀនេនះចប់ សិស្សនឹងអច៖
•

ចំ េណះដឹ ង ៖

ពន្យល់ពក្យ”ដេង�មេកសិក” និ ងពន្យល់ពីករផលិតថាមពលក�ុងេកសិកបាន្រតឹ ម
្រត�វតមរយៈផា�ំងរូបភាព និ ងពិ ភាក្សោ្រក�ម។

•

បំ ណិន ៖

េ្រប�បេធៀបបានពី ភាពខុសគា�ៃនដំណកដេង�ម និងដេង�មេកសិកបាន្រតឹ ម្រត�វតម
រយៈផា�ំងរូបភាព។

•

ឥរ ិយាបថ ៖

II. សមា�របេ្រង�ន និងេរៀន៖

អនាម័ យ្របដប់ ដេង�មេដម្បីេធ�ឱ្យមានដំ ណកដេង�ម្រតឹម្រត�វេឆ�យតបេទនឹ ងករផលិត
ថាមពលក�ុងេកសិកៃនសរពង�កយរបស់េយងទទួ លបានថាមពល្រគប់្រគាន់ ។

-ឯកសរេយាង៖
-េសៀវេភ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី ឡា េសៀវេភ្រគ�ថា�ក់ ទី៨ទំ ព័រទី 206-209
-េសៀវេភសិស្សថា�ក់ទី៨ទំព័រទី ២០៦-២០៧ េបាះពុមេ� លកទី១ ឆា�ំ២០១៣
- ករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរ ិះរក (STEPSAM2)
- េសៀវេភែណនាំ្រគ� ថា�ក់ទី៨ (STEPSAM3)
-សកម�ភាពបំ េពញចេនា�ះ(VVOB)
-សមា�រឧបេទស៖
-្រក�ណូែម៉ ្រត ឬនាឡិកកំណត់ នាទី តរងកត់ ្រត បណ� ពក្យ ផា�ំងរូបភាព
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III. ដំណឹកនាំេមេរៀន
សកម�ភាព្រគ�

ខ�ឹមសរេមេរៀន

សកម�ភាពសិស្ស

ជំ ហនទី១ រដ�បាលថា�ក់(២នាទី )
្រត�តពិនិត្យ

្របធាន ឬអនុ្របធានថា�ក់ ជួ យ
ស្រមបស្រម�លេឡងរយករណ៍ពី

- អនាម័ យ

អវត�មានសិស្ស។

-សណា
� ប់ ធា�ប់
-អវត�មាន ។
ជំ ហនទី ២រ ំឭកេមេរៀនចស់ (៥នាទី )
 កលពី ៃថ�មុនប�ូនបានសិក្សោរួច

 បណូ� រឧស�័នៃនកូ នថង់ សួត េកសិ

េហយពី បណូ� រឧស�័ន។

កឈម្រកហមចប់ យកអុ កសុី

ែសនេហយេបាះបង់ឧស�័នកបូ និច
 ឧស�័នកបូ និចទំងេនះបានមកពី

 េតបណូ� រឧស�័នៃនកូ នថង់សួត

េកសិកក�ុងសរពង�កយ

េកសិកឈម្រកហមចប់ យកឧស�័
នអ�ី? េបាះបង់ឧស�័នអ�ី?

 ឧស�័នកបូ និចទំងេនះបានមកពី

 េតឧស�័នកបូ និចែដលេកសិក

សរពង�កយ

ឈម្រកហមេបាះបង់បានមកពី
ណា?
េតកុងសរពង�
�
កយ្រប្រពឹត�េទយា៉ ង

ដូ ចេម�ចេទ បអចេបាះបង់ឧស�័នកបូ
និ ចបាន?

ៃថ�េនះេយងសេង�តេម លទំងអស់គា�
ជំ ហនទី៣ េមេរៀន្របចំៃថ�(៣០−៣៥នាទី)
ដេង�ម
ើ េ�សិ�
 ែចកសិស្សជា្រក�ម
 ឱ្យសិស្សអង�ុយេស��ម១នាទីរច
ួ ឱ្យ

ពួ កេគរប់ចំនួនចង�ក់ដេង�មេចញ

ក�ុងរយៈេពល១នាទី។ បនា�ប់ មកឱ្យ
សិស្សរត់មួយកែន�ងរយៈេពល២ឬ

៣នាទីេហយរប់ចំនួនចង�ក់ ដេង�ម

តរងកត់្រត(ឧទហរណ៍)
សកម�ភាព

ចំ នួនចង�ក់ដេង�ម

េពលេន

១៧

េស��ម
រត់ រយៈេពល
១នាទី

២៥

 សិស្សអង�ុយជា្រក�ម

 សិស្សអង�ុយេស��មរួចរប់ចំនួន
ចង�ក់ដេង�ម

បនា�ប់មកសិស្សរត់

មួ យកែន�ងរយៈេពល២-៣នាទី
េហយរប់ចំនួនចង�ក់ដេង�មេចញ
ក�ុងរយៈេពល១នាទីេទៀត។
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េចញក�ុងរយៈេពល១នាទីេទៀត។

 កត់្រតលទ�ផលដក់ កុងតរង
�
លទ�ផល

 កត់្រតលទ�ផលដក់កុ�ងតរង

រួចេ្រប�បេធៀបលទ�ផល

លទ�ផល រួចេ្រប�បេធៀបលទ�ផល

ៃនចំ នួនចង�ក់ដេង�មទំងពី រេលក។

ៃនចំ នួនចង�ក់ដេង�មទំងពី រ
េលក។

 េត េហតុ អី បា
� នជាចំនួនចង�ក់

 េពលរត់ វហត់ ដូចេនះ្រត�វករដក

ដេង�មេពលរត់ មានចំនួនេ្រច ន ជាង

ដេង�មញាប់។ ដូ ចេនះ ចំនួនចង�ក់

ចំ នួនចង�ក់ដេង�មេពលស្រមាក?

ដេង�មក៏ េក នេឡងែដរ។

 េពលហត់េយង្រត�វករអ�ី?

 ្រត�វករស្រមាក
 ្រត�វករថាមពល
1-ត្រម�វករថាមពល
១. សំណួរគន�ឹះ

សំណួរគន�ឹះទី១ ៖ េត ថាមពលែដលសរពង�កយ្រត�វករបានមកពី ណា?
២. សម�តិកម�

- ឱ្យសិស្សសកល្បងេឆ�យ

៣. ដំេណរករ និងលទ�ផល

សកម�ភាពទី១
 បិ ទរូបភាពឱ្យសិស្សសេង�ត

 សិស្សព្យោយាមផ�ល់ចេម�យ៖ មាន
បាយ ម�ូបអហរ ...
 សេង�តរូបភាព ពិ ភាក្សោជា្រក�ម

និង

រួចតំ ណាង្រក�មេឡងបក�សយ

សកល្បងពន្យល់ពីខឹម
� សរៃន

ក�ុងសរពង�កយ

រូបភាព

េកសិក�ស�ប

យកម៉ូ េលគុ លគ�ុយកូ ស

ពី អហរ

ែដលេយងបរ ិេភាគ និងអុកសុីែសន
ពីករដកដេង�ម
ថាមពល

រួចផលិតបាន

និងបេ��ញ

CO2

និង

H2O មកេ្រកេកសិកវ ិញ។
 សិស្សស�ប់ និ ងេផ��ងផា�ត់
 សំេយាគ និ ងែកលម�ចំណុចខ�ះខត
 ឱ្យសិស្សគូ ររូបភាព្រពមទំងកត់្រត
ចេម�យែដលបានសំេយាគ្រតឹម្រត�វ

 សិស្សគូ ររូបភាព និងកត់ ្រត
 េកសិកក�ុងសរពង�កយទទួ ល
គ�ុយយកូ សពី អហរែដលេយង
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បានបរ ិេភាគ និ ងទទួ លអុកសុីែសន
ពី ករដកដេង�ម។

អំឡុងេពល

ដេង�មេកសិក េកសិកេ្រប ្របាស់

អុ កសុីែសន េដម្បីបំែបកម៉ូ េលគុ ល
គ�ុយកូ សផលិតបានថាមពលេន

ក�ុងេកសិក េហយបេ��ញឧស�័ន

កបូ និច និងទឹកមកេ្រកេកសិក។
តមរយៈរូបភាពខងេល

ចូ រេធ�ករ

សន�ិដ�ន ពី ត្រម�វករថាមពលរបស់
សរពង�កយ

៤. េសចក�ីសន�ិដ�ន
តមរយៈសកម�ភាព និងរូបភាពខង
េល េយងសេង�តេឃញថា បនា�ប់ពី
េយងបានេធ�ករងរមួ យចំនួន ឬរត់
េយងមានអរម�ណ៍េហវហត់ និ ងដក
ដេង�មញាប់ ជាងមុន េដម្បី�ស�បយក

តមរយៈរូបភាពខងេល ថាមពល
ែដលសរពង�កយ្រត�វករបានមក
ពី េកសិកបំ ែបកម៉ូ េលគុលក�ុយកូ ស

ក�ុងអហរែដលេយងបរ ិេភាគេ្រកម
ដំ េណរករដេង�មេកសិក។

អុ កសុីែសនេទបំ ែបកម៉ូ េលគុ លគ�ុយ

កូ សេនក�ុងសរពង�កយែដលបាន
មកពី ករបរ ិេភាគអហរ

េដម្បី

ទទួ លបានថាមពល។

ដូ ចេនះ

ថាមពលែដលសរពង�កយ្រត�វករ
បានមកពីអុកសុីែសន
េលគុ លគ�ុយកូ ស

េទបំ ែបកម៉ូ

ក�ុងអំឡុងេពល

ដំ េណរករដេង�មេកសិក។

C 6 H 12 O6 + 6O2 → CO2 + H 2 O + ថាមពល

សកម�ភាពទី២
តមរយៈសកម�ភាពទី១

ថាមពល

ែដលសរពង�កយ្រត�វករេកត
េឡងក�ុងអំ ឡុងេពលដំ េណរករ
ដេង�មេកសិក

សំណួរគន�ឹះទី២ ៖ េត កររផលិតថាមពលក�ុងអំ ឡងេពលដំ
េណរករដេង�មេកសិក្រប្រពឹ តេ� ទយា៉ ងដូចេម�ច?
ុ
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បិ ទផា�ំងរូបភាពរួចឱ្យសិស្សសេង�ត

 សិស្សសេង�តរូបភាព

និ ងពន្យល់

្រក�ម

ពិភាក្សោជា

រួចតំ ណាង្រក�មេឡងបក

�សយ ឬ(សិស្សេ្រប ក�រឆ�ួន)

តមរយៈរូបភាពខងេល ចូ រេធ�ករ
សន�ិដ�នពី ករផលិតថាមពល េន
ក�ុងេកសិក

៤. សេង�ត និងសន�ិដ�ន
ករផលិតថាមពលេនក�ុងេកសិក

េកតេឡងអំ ឡងេពលមានដេង�
ម
ុ

េកសិកែដល្រប្រពឹ តេ� ទតមពី រ
ដំ ណាក់កល៖
+ ដំ ណាក់ កលទី១ ្រប្រពឹ តេ� ទក�ុង

សុីតូបា�ស។

+ ដំ ណាក់កលទី ២ ្រប្រពឹ តេ� ទក�ុង
មី តូកុង្រឌី។

េនទីេនះម៉ូ េលគុ ល

ករផលិតថាមពលេនក�ុងេកសិក
េកតេឡងអំ ឡងេពលមានដេង�
ម
ុ
េកសិក។

ដេង�មេកសិក្រប្រពឹ ត�

េទតមពីរដំ ណាក់កល៖
+ដំណាក់ កលទី ១
ក�ុងសុីតូបា�ស

+ដំណាក់ កលទី ២

្រប្រពឹ តេ� ទេន
្រប្រពឹ តេ� ទេន

ក�ុងមី តូកុង្រឌី ។

គ�ុយកូ ស្រត�វបានបំែបកេទជាម៉ូ េល
គុ លកន់ ែតតូ ចជាងមុន។

្របតិ កម�

េនះ្រត�វករអុកសុីែសន េដ ម្បីផលិត
បានបេ��ញថាមពល និងឧស�័នក
បូ និច។
+ដេង�មេកសិកជាដំ េណរករែដល
េកសិក�ស�បយកអុកសុីែសនពី
ដេង�មចូ ល

េដម្បីបំែបកម៉ូ េលគុ ល

គ�ុយកូ សែដលបានមកពីអហរ

បេ��ញថាមពលឱ្យេកសិកេ្រប
្របាស់ ទឹក និ ងឧស�័នកបូ និចមក
េ្រកសរពង�កយតមរយៈដេង�ម
េចញ។
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ជំ ហនទី៤ ព្រងឹងពុទិ(� ៤−៥នាទី)
ផា�ំងរូបភាព
្រគ�ឱ្យសិស្សគូ រដ្យោ្រកមពន្យល់ពីករ
ដកដេង�មេកសិកែដលមាន៖
C6H12O6

CO2 ថាមពល O2 H2O
(សិស្សេ្រប ក�រឆ�ួន)

- បិ ទរូបភាព រួចឱ្យសិស្សបំ េពញឃា�
ខងេ្រកម៖ ម៉ូ េលគុ លក�ុយកូ សចូ ល
ក�ុង(១)……ម៉ូ េលគុ លតូចជាងមុន។
ម៉ូ េលគុ លក�ុយកូ សចូ លក�ុង

(២)……......។ ម៉ូ េលគុ លតូចជាងមុ ន
ភា�ប់ ជាមួ យ(៣).……………. េដ ម្បីផ
លិតទឹក

និ ងឧស�័ន

(៤).…………………………។

ម៉ូ េលគុ លក�ុយកូ សចូ លក�ុង (សុីតូបា�

ស)ម៉ូ េលគុ លតូចជាងមុ ន។

ម៉ូ េលគុ លក�ុយកូ សចូ លក�ុង
(មី តូកុង្រឌី)

-ករផលិតថាមពលេនក�ុងេកសិក
្រប្រពឹ តេ� ទ ក�ុងសុីតូបា�ស និ ងមី តូ
កុ ង្រឌី ៃនេកសិក។

ម៉ូ េលគុ លតូចជាងមុ ន សិស្សទស្សន៍ ទយ

ភា�ប់ ជាមួ យ (អុ កសុីែសន) េដម្បីផ ១-សុីតូបា�ស
លិតទឹ ក និ ង(ឧស�័នកបូនិច)។

២-មី តូកុង្រឌី
៣-អុ កសុីែសន
៤-ឧស�័នកបូ និច

ជំ ហនទី៥កិចក
� រផ�ះ (២−៣នាទី)
ចូ រេ្រប�បេធៀបដំ ណកដេង�ម និង
ដេង�មេកសិក េដយគូ ររូបប�
� ក់
(្របមូ លេនេមា៉ ងេ្រកយ)

កត់្រតដក់កុ�ងេសៀវេភ

រូបភាពេនះជាជំនួយស្រមាប់ ្រគ�កុងករពន្យល់
�
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សន�ឹកកិចក
� រ
• ឱ្យសិស្សអង�ុយេស��ម១នាទី រួចឱ្យសិស្សរប់ចំនួនចង�ក់ ដេង�មេចញក�ុងរយៈ

េពល១នាទី។ បនា�ប់មក ឱ្យសិស្សរត់មួយកែន�ងរយៈេពល២ឬ៣នាទី េហយរប់
ចំនួនចង�ក់ដេង�មេចញក�ុងរយៈេពល១នាទី េទៀត។ កត់្រតលទ�ផលដក់ កុង
�

តរងលទ�ផលរួចេ្រប�បេធៀបលទ�ផលៃនចំនួនចង�ក់ ដេង�មទំងពីរេលក។

តរងកត់្រត

សកម�ភាព

ចំ នួនចង�ក់ដេង�ម

...............................................................................................................
...............................................................................................................
សកម�ភាពទី២ បិទផា�ំងរូបភាព ឱ្យសិស្សសេង�ត រួចពន្យល់ពីករផលិត
ថាមពលក�ុងេកសិក

េពលេនេស��ម
រត់ រយៈេពល១នាទី
១. សំណួរគន�ឹះ
េត ថាមពលែដលសរពង�កយ្រត�វករបានមកពីណា? េហយ េត ករ
ផលិតថាមពលេនក�ុងេកសិក្រប្រពឹ តេ� ទយា៉ ងដូចេម�ច?
២. សម�តិកម�
ថាមពលែដលសរពង�កយ្រត�វករបានមកពី ........................................
ករផលិតថាមពលេនក�ុងេកសិក្រប្រពឹ ត�េទ........................................

...............................................................................................................
៣. សកម�ភាព និងលទ�ផល
សកម�ភាពទី១
បិ ទរូបភាពឱ្យសិស្សសេង�ត
និ ងពន្យល់ពីខឹម
� សរៃនរូបភាព

..............................................................................................................
...............................................................................................................
៤. សន�ិដ�ន
តមរយៈសកម�ភាពទំងពី រខងេល ចូរសន�ិដ�នពីថាមពលែដល
សរពង�កយ្រត�វករបានមកពី ...............................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
ករផលិតថាមពលេនក�ុងេកសិក្រប្រពឹត�េទ.........................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................

ែផនករបេ្រងៀន (B844)
មុ ខវ ិជា�

៖ ជី វវ ិទ្យោ

ថា�ក់ ទី

៖៨

ជំ ពូកទី៤

៖ ដេង�ម និងដំណឹកនាំ

េមេរៀនទី៤

៖

រយៈេពល

៖ ៧ េមា៉ ងសិក្សោ

្របព័នដ
� ំណឹកនា ំ

I- វត�ុបំណង

បនា�ប់ពីសិក្សោេមេរៀនេនះចប់ សិស្សនឹងអច៖
-

្របាប់ ពីែផ�កេផ្សងៗៃន្របដប់ របត់ឈម

-

បង�ញពី នាទី របត់ឈមក�ុងសរពង�កយ

-

រប់េឈ�ះ និ ងពណ៌នាពី េកសិកឈមនី មួយៗ

-

បក�សយពីដំេណរកំណកឈម

-

ពណ៌នាពីជំងឺឈម

II. ែផនករបេ្រង�ន
េមេរៀនេនះ្រត�វបេ្រង�នរយៈេពល ៧ េមា៉ ងដូ ចែដលបានបង�ញក�ុងតរងខងេ្រកម
តរងបំែណងែចកេមា៉ ងបេ្រង�ន

រយៈេពល (េមា៉ ងសរុប = 7េមា៉ ង)
1

ខ�ឹមសរ
1. ត្រម�វករ្របព័ន�ដំណឹកនាំ
1.1. សរពង�កយតូច

1

ទំព័រក�ុងេសៀវេភពុម�
210

1.2. សរពង�កយធំ
2. ្របព័ន�ដំណឹកនាំកុ�ងខ�ួនមនុស្ស

211

2.1. សកម�ភាព
1

2.2. េបះដូង

212

2.3. សរៃសឈម
1

2.4. តួនាទីរបស់របត់ឈម

1

3. ឈម
3.1. បា�ស�

213-214
214

3.2. េគាលិក្រកហម (េកសិកឈម្រកហម)
3.3. េគាលិកស (េកសិកឈមស)
1

3.4. បា�ែកត
4. កំណកឈម

1

េមេរៀនសេង�ប

215 - 216
5. ជំងឺឈម
216

ឯកសរេយាង ៖ STEPSAM3 េសៀវេភ
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III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖
2.2. េបះដូ ង
2.3. សរៃសឈម
IV.ខ�ឹមសរពិបាក ៖
-ដំ េណរករសកម�ភាពផា�ំងរូបភាព
-្រគ�ពន្យល់ពីរប
ូ ផ�ំុេបះដូ ង និ ងសរៃសឈម
V.ពិ េសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖
ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនាំ្រគ�ពីកម�វ ិធី STEPSAM2 និ ង STEPSAM3 (ប��
� បគា�)
សមា�រៈ
-ផា�ំងរូបភាព

េពលេវលេរៀបចំ
-រយៈេពលេ្រត�ម
សមា�រពិ េសធន៍ និង
បេ្រង�ន(1ម៉)

េពលេវលអនុវត�
-ក�ុងជំហនទី៣

ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង�ញ ឬសិស្សចូលរួម
+ពិ បាកដូចជា៖

សិស្សេធ� សកម�ភាព

( ៣៥ នាទី )

-ផា�ំងរូបភាព

-សម�តិកម�( ៣នាទី )

-ករបក�សយេល

-ដំ េណរករ

រូបភាព

សកម�ភាព( ១២នាទី )
-លទ�ផល(៥នាទី)
-េសចក�ីសន�ិដ�ន(៥នាទី)
-ពន្យល់សរៃសឈម
(១០នាទី)
ឯកសរេយាង៖ ករបេ្រង�នមុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�តមែបបេគាលវ ិធី សិស្សមជ្ឈមណ�ល ែផ�កទី២
របស់ VVOB សកម�ភាព៖ រូបគំ នូរតុក�តគំនិតទី៤៤ «ឈរេដយក្បោលចុ ះេ្រកម»
សមា�រៈ

េពលេវលេរៀបចំ

-រូបគំនូរតុ ក�តគំ និតទី ៤៤ -៥នាទី

េពលេវលអនុវត�
-៥នាទី

ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង�ញ ឬសិស្សចូលរួម
ងយ�ស�ល

សិស្សចូ លរួម

ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនាំ្រគ�ពី VSO «ករពុ ះបំ ែបកេបះដូ ងសត�មាន់»
សមា�រៈ
-េបះដូងមាន់

េពលេវលេរៀបចំ
-២០នាទី

េពលេវលអនុវត�
-២០នាទី

ក្រមិតៃនករលំបាក
មធ្យម

្រគ�បង�ញ ឬសិស្សចូលរួម
្រគ�ែណនាំ និងសិស្សចូ លរួម

-កំបិតមុត
-ផា�ំង
-្រកដសអនាម័ យ
-េឈ ចក់ េធ�ញ
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន
•

មុ ខវ ិជា�

៖ ជី វវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៨

•

ជំ ពូកទី៤

៖ ដេង�ម និងដំណឹកនាំ

•

េមេរៀនទី ៤

៖

•

រយៈេពល

៖ ១ េមា៉ ងសិក្សោ

•

េមា៉ ងទី

៖ ៣(សរុប ៧ េមា៉ ង)

្របព័នដ
� ំណឹកនា ំ

បេ្រង�នេដយ៖ ……………………………………
I.

វត�បំ
ុ ណង៖

េ្រកយពី សិក្សោេមេរៀនេនះចប់ សិស្សនឹងអច៖
•

ចំ េណះដឹ ង ៖

ពណ៌នាពីរប
ូ ផ�ំុេបះដូង និ ងេឈ�ះសរៃសឈមបាន្រតឹ ម្រត�វតមរយៈផា�ំងរូបភាព និង
ពិ ភាក្សោ្រក�ម។

II.

•

បំ ណិន ៖

•

ឥរ ិយាបថ ៖

គូ ររូបផ�ំុរបស់េបះដូ ង និងសរៃសឈមបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈសេង�តផា�ំងរូបភាព។
មានស�រតី ែថរក្សោ និងករពរ្របព័ នរ� បត់ ឈម។

សមា�របេ្រង�ន និងេរៀន៖
-ឯកសរេយាង៖
- េសៀវេភ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី ឡាេសៀវេភ្រគ�ថា�ក់ ទី៨ទំ ព័រទី 210-216
- េសៀវេភសិស្សថា�ក់ទី៨ទំ ព័រទី ២១២-២១៣ េបាះពុម�េលកទី១ ឆា�ំ២០១៣
- វ ិធី ស�ស�បេ្រង�ន និ ងេរៀនតមែបបរ ិះរក(STEPSAM2)
- េសៀវេភែណនាំ្រគ� ថា�ក់ទី៨ របស់(STEPSAM3)
- សកម�ភាពបំ េពញចេនា�ះ(VVOB)
-សមា�រឧបេទស៖
- បណ� ពក្យ ផា�ំងរូបភាព

III.

ដំណឹកនាំេមេរៀន
សកម�ភាព្រគ�

ខ�ឹមសរេមេរៀន

សកម�ភាពសិស្ស

ជំ ហនទី១ រដ�បាលថា�ក់(២នាទី )
្រត�តពិនិត្យ
-អនាម័ យ

្របធាន ឬអនុ្របធានថា�ក់ ជួ យ
ស្រមបស្រម�លេឡងរយករណ៍ពី
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-សណា
� ប់ ធា�ប់

អវត�មានសិស្ស។

-អវត�មាន ។
ជំ ហនទី ២ រ ំឭកេមេរៀនចស់ (៥នាទី )
- េត មនុ ស្សែដលមានសុខភាពធម�

- មនុ ស្សែដលមានសុខភាពធម�ត

តចង�ក់ជីពចរេលតប៉ុ នា�នដងក�ុង

ចង�ក់ជីពចរេលតជាមធ្យម ៥៥-

១នាទី?

៨៥ដងក�ុង១នាទី (េពលស្រមាក)។

(ជាទូ េទកុ មារ និងយុវជនេ្រចនជាង
េពញវ ័យ)

- ចំ នួនចង�ក់ ជីពចរេលតក�ុង១នាទី

- ចំ នួនចង�ក់ ជីពចរេលតក�ុង១នាទី

- េត េបះដូងស�ិតេន្រតង់ណាក�ុង

- េបះដូងស�ិតេនក�ុង្របអប់ ្រទ�ង ឬ

ប�
� ក់ពីអី?
�

ប�
� ក់ពីចំនួនេលតរបស់េបះដូ ង

សរពង�កយ?

ែផ�កខងេឆ�ង ឬេបះដូងស�ិតេនចំ
កណា
� ល្របអប់្រទ�ង...។
(ទំ ហំេបះដូ ង្របែហលេស�រនឹ ង
បណា
� ប់ ៃដ (រូបភាព))
ជំ ហនទី៣េមេរៀន្របចំៃថ� (៣០−៣៥នាទី)
�បព័នដ
� ណ
ំ ក
ឹ �ំ(ត)

ៃថ�េនះេយងសិក្សោពីេបះដូង

2.2-េបះដូង
2.3-សរៃសឈម
១. សំណួរគន�ឹះ
សំណួរគន�ឹះ៖ េត េបះដូងមនុ ស្សមានរូបផ�ំុយា៉ងដូចេម�ច?

- ែចកសិស្សជា្រក�ម (៣-៤នាក់)

២. សម�តិកម�

- សិស្សពិ ភាក្សោគា�ជា្រក�ម

-ឱ្យសិស្សសកល្បងគូ ររូបេបះដូ ង

- សិស្សគិ តេហយគូ ររូបេនេល

និ ងដក់ េឈ�ះែផ�កេផ្សងៗៃនេបះ

្រកដសេរៀងៗខ�ួន

ដូ ង

រួចឱ្យសិស្សយករូបភាពេនាះ

េឡងបិទេលក�រេខៀន េហយេ្រប�ប
េធៀបគា�ពី្រក�មមួ យេទ្រក�មមួ យ
េទៀត

-

េដ ម្បីេផ��ងផា�ត់ ចេម�យ្រក�មណា ៣. សកម�ភាព

្រតឹម្រត�វជាងេគ

- ្រត�វេធ�ពិេសធន៍

េត េយង្រត�វេធ�ដូច

េម�ច?
-

បិ ទរូបភាពេបះដូងែដលមិ នមាន

- សិស្សេផ��ងផា�ត់រប
ូ ភាព

ដក់ េឈ�ះ ឱ្យសិស្សេផ��ងផា�ត់
រូបភាពរបស់្រក�មពួកេគេទនឹ ង
រូបភាពេបះដូងែដលេយងបានបិ ទ
េលក�រេខៀន
- ែចកសន�ឹកកិច�ករឱ្យសិស្ស

-សិស្សេម លសន�ឹកកិច�កររួចបំ េពញ

- បនា�ប់ មក ្រគ�ែចកបណ� ពក្យ៖

េឈ�ះែផ�កេផ្សងៗរបស់េបះដូ ង

ថតេឆ�ងេល ថតេលស�ំ ថតេ្រកម

-សិស្សេឡងមកដក់េឈ�ះែផ�ក

េឆ�ង ថតេ្រកមស�ំ ែវ ៉នសួត អក

រូបភាពេបះដូង

េផ្សងៗរបស់េបះដូ ង

និ ងសរៃស

ែទសួត ែវ ៉នកវ អកែទអកអក។

ឈម រួចេផ��ងផា�ត់ ករទស្សន៍របស់

ឱ្យសិស្សយកេទបិ ទេលផា�ំងរូបភាព

ពួ កេគ។

- េប សិស្សបិ ទមិ នបាន្រតឹម្រត�វ

- ែវ ៉នជាសរៃសនាំឈមចូលេបះដូង

- សិស្សស�ប់ ករពន្យល់របស់្រគ� រួច

្រគ�្រត�វពន្យល់ពីនាទី របស់សរៃស

- អកែទជាសរៃសនាំឈមេចញពី

េឡងែកត្រម�វចេម�យ

ឈមេដម្បីឱ្យសិស្សគិ ត

េហយឱ្យ េបះដូ ង

ពួ កេគេឡងែកត្រម�វចេម�យ
(េប មានលទ�ភាពអចយកេបះដូ ង
្រជ�កមកវះកត់ ឱ្យសិស្សសេង�ត
កន់ ែត្របេសរ)

- ថតេបះដូងែផ�កខងេឆ�ងផ�ុកឈម
សម្បូរអុ កសុីែសន

និងថតេបះដូ ង

ែផ�កខងស�ំផុកឈមខ្សត់
�
អុកសុី
ែសន។

- ថតេលទំងពី ររបស់េបះដូ ងទទួ ល
ឈម

ចំែណកឯថតេ្រកមទំងពី រ

ប�ូ� នឈមេចញពី េបះដូង។

៤. លទ�ផល
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ចូ រពណ៌នាពីរប
ូ ផ�ំុេបះដូងែដលអ�ក
បានសេង�ត

៥. សន�ិដ�ន
េបះដូ ងមានបួនថតែចកជាពី រែផ�ក
ែដលខណ�េដយសន�ះសច់ ដុំរវង
ថតែផ�កខងេឆ�ង
ស�ំ។
េឆ�ង

- េបះដូងផ�ំុេឡងេដយថតេលេឆ�ង
ថតេ្រកមេឆ�ង ថតេលស�ំ ថត

េ្រកមស�ំ ែវ ៉នសួត អកែទសួត ែវ ៉ន

និងថតែផ�កខង កវ អកែទអកអក។

ថតែផ�កខងេឆ�ងមានថតេល
និងថតេ្រកមេឆ�ង។

ថតែផ�ក

ខងស�ំមានថតេលស�ំនិងថតេ្រកម
ស�ំ។ ថតេល និងថតេ្រកមរបស់េបះ
ដូ ងខណ�ែចកគា�េដយ្របឹសេបះដូង។
ែវ ៉នសួតដឹកនាំឈមពីសួតចូ លេទ
ថតេលេឆ�ង។ អកែទអអកនាំឈម
េចញពីថតេ្រកមេឆ�ងេទែផ�កេផ្សងៗ
ៃនសរពង�កយ។ែវ ៉នកវនាំឈមពី
ែផ�កេផ្សងៗៃនសរពង�កយ្រតឡប់
អកែទសួត
មកេបះដូ ងថតេលស�។
ំ
នាំឈមពី ថតេ្រកមស�ំេទសួត
វ ិញ។
- សិស្សពិ ភាក្សោពីរប
ូ ផ�ំុរបស់អកែទ

២. សរៃសឈម

ែវ ៉ន និងសរៃសប�ូរេដយែផ�កេល

- សេង�តរូបភាព រួចពិ ភាក្សោគា�ពី រប
ូ
ផ�ំុសរៃសឈម

រូបភាព

(្រគ�អចគូ ររូបភាពែដលមានពណ៌
្រកហម និងេខៀវេលបក�រេខៀន)

- អកែទជាសរៃសឈមែដលមាន - ភា�សអកែទមានបី�សទប់ ៖
ភា�ស្រកស់េហយយឺត។ ភា�សអក �សទប់កុងរលី
�
ងេក តពីជាលិកេអពី
ែទមានបី�សទប់ ៖ �សទប់កុងរលី
�
ង េតស្យូម�សទប់កណា
� លេក តពី

េកតពីជាលិកេអពីេតស្យូម�សទប់

កណា
� លេកតពី សច់ដុំកងរលីង

សច់ ដុំកងរលីងនិង�សទប់ ខង
េ្រកេកតពី ជាលិកសនា�ន។
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និ ង�សទប់ ខងេ្រកេកតពី ជាលិក
សនា�ន។

អកែទមាននាទីដឹកនាំ

ឈមេចញពីេបះដូង។
- សរៃសប�ូរជាសរៃសឈមតូចឆា�ៗ - សរៃសប�ូរជាសរៃសឈមតូចឆា�ៗ
ភា�ប់ រវងចុ ងសរៃសអកែទ

និ ង ភា�ប់ រវងចុ ងសរៃសអកែទ និង

សរៃសែវ ៉នែដលភា�សរបស់វមាន
ក្រមាស់្រតឹ ម្រត�វ

សរៃសែវ ៉នែដលភា�សរបស់វមាន

េកសិកែតមួ យ ក្រមាស់្រតឹ ម្រត�វ េកសិកែតមួ យ

ប៉ុ េណា�ះ។ សរៃសប�ូរមាននាទីដឹកនាំ ប៉ុ េណា�ះ។
សរធាតុ ចិ ��ឹម និងអុ កសុីែសនេទ េកសិក

ភា�សសរៃសែវ ៉នដូចនឹ ងភា�ស

និ ងដឹ កនាំមកវ ិញនូ វកក សរៃសអកែទែដរគឺ មានបី�សទប់

សំណល់

និងឧស�័នកបូ និចពី

េកសិកៃនសរពង�កយ។
ក�ុងសរៃសឈមប�ូរសរធាតុ េផ្សងៗ
្រត�វបានប�ូររវងឈម និងេកសិក
ៃនសរពង�កយ។

- ែវ ៉នមាននាទីដឹកនាំឈមចូ លក�ុង
េបះដូ ង។

ភា�សសរៃសែវ ៉នដូ ចនឹ ង

ភា�សរបស់សរៃសអកែទែដរ គឺ មាន
បី �សទប់។ ែវ ៉នមាន្របឹស ស្រមាប់
ទប់ឈមមិនឱ្យហូរ្រតឡប់ េទវ ិញ។
ជំ ហនទី៤ព្រងឹងពុទិ � (៤−៥នាទី)
ឱ្យសិស្សយក្រកដសមា�ក់មួយ

សកម�ភាព :

សន�ឹកេដម្បីេឆ�យសំណួរ

វ ិធីបំេពញសន�ឹកកិច�ករ៥នាទី

-ចំ ណុចសំខន់កុ�ងេមេរៀនៃថ�េនះ រូប
ផ�ំុេបះដូង និ ងសរៃសឈម។

-ចូ ររកចំ ណុចសំខន់បំផុតែដលអ�ក
បានសិក្សោក�ុងៃថ�េនះ។

- ទុ កេពល៥នាទី ស្រមាប់សិស្សសរ
េសរក�ុង្រកដស រួច្របមូលសន�ឹក
កិ ច�កររបស់ពួកេគ។

ជំ ហនទី៥កិចក
� រផ�ះ(២−៣នាទី)
គូ ររូបភាពេបះដូង និងសរៃសឈម
ចូ លក�ុងេសៀវេភសរេសររបស់អក
� ។

-ស�ប់ និ ងកត់ ្រត
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សន�ឹកកិចក
� រ
- េត េបះដូងស�ិតេន្រតង់ណាក�ុងសរពង�កយ?........................................... ៤. លទ�ផល

....................................................................................................................

គូ ររូបភាពែដលមានេឈ�ះ្រតឹម្រត�វ

១. សំណួរគន�ឹះ
េត េបះដូងមនុ ស្សមានរូបផ�ំុយា៉ងដូចេម�ច?
២. សម�តិកម�
គូ ររូបេបះដូង និ ងដក់ េឈ�ះែផ�កេផ្សងៗរបស់េបះដូ ង
៥. សន�ិដ�ន
ចូ រពណ៌នាពីរប
ូ ផ�ំុេបះដូងែដលអ�កបានសេង�ត................................

....................................................................................................................
..................................................................................................................
សំណួរពិភាក្សោ
៣. សកម�ភាព
ែចកបណ� ពក្យឱ្យសិស្សេដ ម្បីបិទេលរប
ូ ភាព

ចូ រពិ ភាក្សោពីរប
ូ ផ�ំុរបស់អកែទ ែវ ៉ន និ ងសរៃសប�ូរេដយែផ�កេលរប
ូ ភាព

...................................................................................................................
...................................................................................................................
................................................................................................................

ែផនករបេ្រងៀន (B921)
•

មុ ខវ ិជា�

៖ ជី វវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៩

•

ជំ ពូកទី២

៖ ្របព័ ន្រ� បសទ

•

េមេរៀនទី

៖១

•

រយៈេពល ៖ ៤េមា៉ ងសិក្សោ

ណឺរន
៉ូ

I- វត�ុបំណង

បនា�ប់ពីសិស្សោេមេរៀនេនះចប់ សិស្សនឹងអច៖
-

បង�ញពី រប
ូ ផ�ំុរបស់ណឺរន
ូ៉

-

រប់េឈ�ះ្របេភទេផ្សងៗៃនណឺរន
ូ៉

-

បក�សយពីដំេណរឆ�ងកត់ សុីណាប់ ៃនអំងភ�ុច្របសទ

II. ែផនករបេ្រង�ន
េមេរៀនេនះ្រត�វបេ្រង�នរយៈេពល៤េមា៉ ងដូចែដលបានបង�ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖
តរងបំែណងែចកេមា៉ ងបេ្រង�ន

រយៈេពល (េមា៉ ងសរុប = ៤ េមា៉ ង)

ខ�ឹមសរ

ទំព័រក�ុងេសៀវេភពុម�

1

1. ណឺរន
៉ូ

180

1

2. ្របេភទេផ្សងៗៃនណឺរន
៉ូ

181

2. 1. ណឺរន
៉ូ វ ិ��ណនាំ
2. 2. ណឺរន
៉ូ ចលករ
2. 3. ណឺរន
៉ូ ភា�ប់ ឬអន�រណឺរន
៉ូ
1

3. ទិ សេដអំងភ�ុច្របសទ

182

4. សុីណាប់
1

រ ំឭកេមេរៀន

183

ឯកសរេយាង ៖ STEPSAM3 េសៀវេភ
ឯកសរេយាង ៖ -TGថា�ក់ទី៩ជំ ពូក២េមេរៀនទី១(STEPSAM2 .Vol3 )
-ករបេ្រង�ន និ ងេរៀនតមែបបរ ិះរក(STEPSAM2)
III. ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖
2. ្របេភទេផ្សងៗៃនណឺរន
ូ៉
2. 1. ណឺរន
ូ ៉ វ ិ��ណនាំ
2. 2. ណឺរន
ូ ៉ ចលករ
2. 3. ណឺរន
ូ ៉ ភា�ប់ ឬអន�រណឺរន
ូ៉
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IV.ខ�ឹមសរពិបាក ៖
-ដំ េណរករសកម�ភាពផា�ំងរូបភាព
-្រគ�ពន្យល់ពីណឺរន
ូ ៉ វ ិ��ណនាំ ណឺរន
ូ ៉ ភា�ប់ និ ងណឺរន
ូ ៉ ចលករ
V.ពិេសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖
ឯកសរេយាង៖
សមា�រៈ

ឯកសរែណនាំ្រគ� STEPSAM2 និ ង STEPSAM3 (ប�ូ� លគា�)

េពលេវលេរៀបចំ

-ផា�ំងរូបភាព -រយៈេពលេ្រត�ម
-ទូ រស័ព�ៃដ

សមា�រៈពិ េសធន៍
និ ងបេ្រង�ន(1ម៉ )

េពលេវលអនុវត�

-ក�ុងជំហនទី៣

ក្រមិតៃនករលំបាក

+ពិ បាកដូចជា៖

( ៣៥ នាទី )

-ករគូ ររូបភាព

-សម�តិកម�(៥នាទី)

-ករបក�សយេល

-ដំ េណរករ

រូបភាព

្រគ�បង�ញ ឬសិស្សចូលរួម

សិស្សេធ� សកម�ភាព

សកម�ភាព(១៥នាទី)
-លទ�ផល(៨នាទី)
-េសចក�ីសន�ិដ�ន
(៧នាទី )

កំណត់សមា�ល់ ៖
េ្រប សំេឡងទូ រស័ពៃ� ដ ្រគ�អចបេង�តសកម�ភាពែដលេធ�ឱ្យសិស្សមានតំ ណបរ ំេញាចេទនឹងសកម�ភាពេនាះ
ឯកសរេយាង៖
សមា�រៈ ៖ ធម�ត
 មឹ ក

STEPSAM3 ណឺរន
ូ ៉ មឹក

េពលេវលេរៀបចំ
១០-២០ នាទី

េពលេវលអនុវត�
១០-២០ នាទី

ក្រមិតៃនករលំបាក

្រគ�បង�ញ ឬសិស្សចូលរួម

មធ្យម / ខ�ស់

្រគ�បង�ញ

 កំបិតមុ ត

(សិស្សចូ លរួម)

 ៃផ�ស�ត
សមា�ល់៖

េពលអនុ វត�សកម�ភាពេនះេលកដំបូង ្រគ�នឹងជួ បករលំបាកពី រគឺ ៖

(១) ្រត�វសកល្បងជាមុនសិន
(២) ពិ បាកេរៀបចំ ឱ្យសិស្សទំងអស់អចេម លេឃញបាន
សកម�ភាពេនះមានផល្របេយាជន៍ ខ�ស់។ េយងសូមេលកទឹកចិតឱ
� ្យ្រគ�មានចិតក
� � ហនសកល្បង។
្រគ�អចជួបជុំ ជាមួ យ្របធាន្រក�មបេច�កេទសបាន។
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ឯកសរេយាង៖
សមា�រៈ ៖ ធម�ត
សិស្ស

STEPSAM3 ករប�ូ� នអំងភ�ុច្របសទ

េពលេវលេរៀបចំ
គា�ន

េពលេវលអនុវត�

៥ នាទី

ក្រមិតៃនករលំបាក

្រគ�បង�ញ ឬសិស្សចូលរួម

�ស�លណាស់

សិស្សចូ លរួម

ក្រមិតៃនករលំបាក

្រគ�បង�ញ ឬសិស្សចូលរួម

ឯកសរេយាន៖ VSO: គំ រៃូ នកររ ំេញាច
សមា�រៈ ៖ ធម�ត
 ដូ មីណូ (១០)

េពលេវលេរៀបចំ
២០-៣៥ នាទី

េពលេវលអនុវត�
១០-១៥ នាទី

មធ្យម

្រគ�បង�ញ

 បនា�ត់ សំែប៉ត
 ស�តថា
�
ុ

 កៃ�ន�

ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនាំ្រគ�របស់ STEPSAM3: វស់រយៈេពល្របតិកម�
សមា�រៈ ៖ ធម�ត
 បនា�ត់

េពលេវលេរៀបចំ
គា�ន

េពលេវលអនុវត�
៥-១០ នាទី

ក្រមិតៃនករលំបាក
�ស�ល

្រគ�បង�ញ ឬសិស្សចូលរួម
សិស្សចូ លរួម

 នាឡិក
ឬទូរស័ព�ៃដ
សមា�ល់៖

េពលេវល និងចេម�យរបស់សិស្សភាគេ្រច នគួ រែតស�ិតេនចេនា�ះរវង 5cm (0.1វ ិនាទី - េលឿន
1
2

ណាស់) និ ង 20cm (0.2វ ិនាទី - មធ្យម/យឺត) (h = gt 2 )

សិស្សអចចូ លរួមសកម�ភាពេនះយា៉ ងសប្បោយ ប៉ុ ែន�សកម�ភាពេនះមិ នទក់ទងនឹងវត�ុបំណងៃនេមេរៀនេទ
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន
•

មុ ខវ ិជា�

៖ ជី វវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៩

•

ជំ ពូកទី២

៖ ្របព័ ន្រ� បសទ

•

េមេរៀនទី១

៖

•

េមា៉ ងទី

៖ ២(សរុប ៤ េមា៉ ង)

•

រយៈេពល

៖ ១ េមា៉ ងសិក្សោ (៥០នាទី)

ណឺរន
៉ូ

បេ្រង�នេដយ ៖ ………………………
I.

វត�បំ
ុ ណង៖

បនា�ប់ពីសិក្សោេមេរៀនេនះចប់ សិស្សនឹងអច៖
•

ចំ េណះដឹ ង ៖

េរៀបរប់ េឈ�ះ្របេភទេផ្សងៗរបស់ណឺរន
ូ ៉ បាន្រតឹ ម្រត�វតមរយៈផា�ំងរូបភាព។

•

បំ ណិន ៖

កំ ណត់ពីសកម�ភាពរបស់ណឺរន
ូ ៉ នី មួយៗបានច្បោស់លស់តមរយៈផា�ំងរូបភាព និង
ករអនុវត�ន៍។

ឥរ ិយាបថ ៖

•
II.

មានស�រតី ែថរក្សោ និងករពរ្របេភទេផ្សៗៃនណឺរន
ូ៉ ។

សមា�របេ្រង�ន និងេរៀន ៖
-ឯកសរេយាង៖
-េសៀវេភសិស្សថា�ក់ទី៩ទំព័រទី ១៨១ផា�ំងរូបភាពបង�ញ
-េសៀវេភ្រគ�ថា�ក់ទី៩ ទំព័រទី 180-183
-ករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរ ិះរក (STEPSAM2)
-សកម�ភាពបំ េពញចេនា�ះ(VVOB)
-ឯកសរែណនាំ្រគ�របស់ STEPSAM3
-សមា�រឧបេទស៖
- បណ� ពក្យ ផា�ំងរូបភាព

III.

ដំណឹកនាំេមេរៀន
សកម�ភាព្រគ�

ខ�ឹមសរេមេរៀន

សកម�ភាពសិស្ស

ជំ ហនទី១ រដ�បាលថា�ក់(២នាទី )
្រត�តពិនិត្យ
- អនាម័ យ
-សណា
� ប់ ធា�ប់

្របធាន ឬអនុ្របធានថា�ក់ ជួ យ
ស្រមបស្រម�លេឡងរយករណ៍ពី
អវត�មានសិស្ស។

-អវត�មាន ។
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ជំ ហនទី ២ រ ំឭកេមេរៀនចស់ (៥នាទី )
ៃថ�មុនប�ូនបានសិក្សោពី ណឺរន
ូ ៉ រួច

េហយ

-េត ណឺរន
ូ ៉ មានរូបផ�ំុយា៉ងដូច

-ណឺរន
ូ ៉ ផ�ំុេឡងពី តួេកសិក ដង់ ្រឌីត

េម�ច?

អក់ សូន និ ងស�ញអក់សូន

(សិស្សអចេឆ�យតមដ្យោ្រកមបាន)
-ណឺរន
ូ ៉ មាននាទី ដឹកនាំអំងភ�ុច

-េត ណឺរន
ូ ៉ មាននាទី យា៉ងដូេម�ច?

្របសទ

-អំងភ�ុច្របសទជាបណំុ� ព័ ត៌មាន

-េត អំងភ�ុច្របសទជាអ�ី?

ែដលេយងទួ លបានពីេ្រកសរពង�
កយរួចប�ូ� នេទខួ រក្បោល

េហយ

ប�ូ� ន្រតឡប់ វ ិញេធ�ឱ្យេយងដឹងអ�ី

មួ យ ដូចជា េម លេឃញរូបភាព ឮ
សូរសំេឡង……..។
-សិស្សេឆ�យចេម�យេផ្សងៗគា�ៈ

-េត បូនគិ
� តថាករប�ូ� នព័ត៌មាន

.ណឺរន
ូ ៉ ែតមួ យ

េទខួ រក្បោល និងប�ូ� នព័ត៌មាន

.ណឺរន
ូ ៉ េផ្សងៗគា�

្រតឡប់វ ិញតមរយៈណឺរន
ូ ៉ ែតមួ យ

(សិស្សេ្រប ក�រឆ�ួន និង សិស្សអច

ឬ យា៉ ងណា?

េឆ�យបានតមរយៈគូ ររូបភាព)
ជំ ហនទី៣ េមេរៀនថ�ី (៣០-៣៥នាទី)
ណឺរន
ូ ៉ (ត)
២. ្របេភទេផ្សងៗៃនណឺរន
ូ៉

+ៃថ�េនះេយងបន�េមេរៀនបន�េទៀត

១. សំណួរគន�ឹះ

សំណួរគន�ឹះ ៖ ក�ុងសរពង�កយមនុ ស្ស េត ករប�ូ� នព័ត៌មានពី ខងេ្រកេទកន់ ខួរក្បោល និងករប�ូ� ន
ព័ ត៌មាន្រតឡប់មកសរ ីរង�វ ិញតមរយៈណឺរន
ូ ៉ អ�ីខ�ះ?
២. សម�តិកម�
+ឱ្យសិស្សគិតពីស�នភាពែដល

សិស្សគិ ត

េគទទួ លទូ រស័ព�។

េរៀបរប់ ពីសកម�ភាព៖

េពលអ�កអង�ុយេធ�អី ម
� ួ យ�សប់ ែត

១-្រតេចៀកទទួ លសំេឡងទូ រស័ព�

សំេឡងទូរស័ពេ� រទិ៍ េតអក
� េឆ�យ

េហយពិ ភាក្សោគា�

រួច

២-សំេឡងេនាះេធ�ឱ្យេយងងកេទ
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តបេទនឹងសំេឡងេនាះយា៉ ងដូច

រកទូ រស័ព�

េម�ច?

៣-ៃដលូកេទយកទូ រស័ព�
៤-រួចេលកទូ រស័ព� ចុចទទួល
-សិស្សេឡងបក�សយសកម�ភាព
៣. សកម�ភាព

(សិស្សេ្រប ក�រឆ�ួន និង សិស្សអច
េឆ�យបានតមរយៈគូ ររូបភាព)

-ចូ រសេង�តេម លរូបភាពខង

- សិស្សចូ លរួមេធ�សកម�ភាព និ ង

េ្រកម

េផ��ងផា�ត់ ករទស្សន៍ របស់ពួកេគ

រួចេរៀបរប់ពីសកម�ភាព

េនះតម លំដប់ លំេដយ បនា�ប់
មកឱ្យសិស្សេឡងបក�សយ
គំ និតរបស់ពួកេគ

- បនា�ប់ ពីសិស្សេឡងបក�សយ
រួច ្រគ�ចុចទូ រស័ព�េទនរណាមា�ក់
េន ក�ុងថា�ក់ េរៀន រួចឱ្យគាត់ បក

�សយពី សកម�ភាពរបស់គាត់

ក�ុងករេឆ�យតបេទនឹ ងសំេឡង

ូ ៉ វ ិ��ណនាំអំងភ�ុច្របសទ
១-ណឺរន
ចប់ េផ�មេនេពលធ�ូលទទួលរ ំ

េញាចពី បរ ិស�ន។ ធ�ូលក�ុង្រតេចៀក ្រគ�
ទទួ លសំេឡងទូ រស័ពេ� រទិ៍។ ធ�ូលេធ�
ឱ្យមានដំ េណរករអំងភ�ុច្របសទ

ក�ុងណឺរន
ូ ៉ វ ិ��ណនាំ។

េនាះ ឱ្យសិស្សដៃទេទៀតេផ��ង

២- អន�រណឺរន
ូ ៉ ពី ណឺរន
ូ ៉ វ ិ��ណនាំ

ផា�ត់ ករេរៀបរប់ របស់សិស្សេនាះ

អំងភ�ុច្របសទឆ�ងកត់អន�រណឺរន
ូ៉

េទនឹ ងករេរៀបរប់ ខងេលរបស់

េទកន់ ខួរក្បោល។

ពួ កេគ។

អ�កបកែ្របអំងភ�ុច្របសទទទួ លពី

+(ករណីគា�នទូរស័ព�្រគ�អច
បេង�ត

-សិស្សគិ ត រួចស�ប់ ករពន្យល់របស់

អន�រណឺរន
ូ ៉ េផ្សងៗ

ខួ រក្បោលរបស់

េហយេធ�ឱ្យអ�ក

សកម�ភាពែដលេធ�យា៉ង ដឹ ងថាទូ រស័ព�កំពុងេរទិ៍។ ខួ រក្បោល
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ណាឱ្យសិស្សមានតំ ណបរ ំេញាច
េទនឹ ងសកម�ភាពេនាះ

របស់អក
� ក៏ េធ�ករសេ្រមចផងែដរថា

ដូចជា អ�កគួ រទទួ លទូ រស័ព�។

េធ�អី ម
� ួ យឱ្យ្រជ�ះ េហយសិស្សេរ ស ៣- ណឺរន
ូ ៉ ចលករ អំងភ�ុច្របសទ

របស់េនាះ េឡងជាេដម)

បនា�ប់មក េធ�ដំេណរតមណឺរន
ូ៉

ចលកររប់ ពន់។

ណឺរន
ូ ៉ ចលករ

ប�ូ� នអំងភ�ុច្របសទេទសច់ ដុំ។

សច់ ដុំេឆ�យតបេទនឹងរ ំេញាច
េហយអ�កលូកយកទូ រស័ព។
�
៤. លទ�ផល
+បនា�ប់ មកសួរសិស្សថា េហតុ អី �

-សិស្សគូ សគំ នូសបំ ្រព�ញសេង�ប

បានជាសកម�ភាពេនះេកតេឡង

លទ�ផល

យា៉ ងដូ ចេនះ?
+បិទផា�ំងរូបភាព រួច្រគ�ពន្យល់ពី
ដំ ណាក់ កលនីមួយៗៃនដំេណរ
ករេនាះ។
+ឱ្យសិស្សកត់ ពីដំេណរករ
សកម�ភាពេដយគូ សគំនូស
បំ ្រព�ញសេង�បលទ�ផល
៥. េសចក�ីសន�ិដ�ន
-តមរយៈសកម�ភាពខងេល
ចូ រសន�ិដ�ន ករប�ូ� នព័ត៌មានពី

ខងេ្រកេទកន់ ខួរក្បោល

ក�ុងសរពង�កយមនុ ស្ស ករប�ូ� ន -តមរយៈសកម�ភាពេរៀបរប់ខង
ព័ ត៌មាន្រប្រពឹ តេ� ទតមរយៈណឺរន
ូ៉

និ ង បី ្របេភទគឺ :

ប�ូ� នព័ ត៌មានពី ខួរក្បោល្រតឡប់

-ណឺរន
ូ ៉ វ ិ��ណនាំជាណឺរន
ូ ៉ ដឹកនាំ

មនុ ស្ស

ប�ូ� នេទកន់ខួរក្បោល។

�
មកសរ ីរង�វ ិញ ក�ុងសរពង�កយ អំងភ�ុច្របសទពី សរ ីរង�ធួល
-ណឺរន
ូ ៉ ភា�ប់

ឬអន�រណឺរន
ូ ៉ ជាណឺរន
ូ៉

េល ក�ុងសរពង�កយមនុស្ស ករ

ប�ូ� នព័ ត៌មាន្រប្រពឹ តេ� ទតមរយៈ
ណឺរន
ូ ៉ បី ្របេភទគឺ

-ណឺរន
ូ ៉ វ ិ��ណនាំ
-ណឺរន
ូ ៉ ភា�ប់ ឬអន�រណឺរន
ូ៉
-ណឺរន
ូ ៉ ចលករ។

ែដលភា�ប់រវងណឺរន
ូ ៉ វ ិ��ណនាំ និ ង
ណឺរន
ូ ៉ ចលករ។
-ណឺរន
ូ ៉ ចលករជាណឺរន
ូ ៉ ដឹកនាំអំង
ភ�ុច្របសទពី ខួរក្បោល

និ ងខួ រឆ�ឹង

ខ�ងមកកន់ សរ ីរង�។
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ជំ ហនទី៤ ព្រងឹងពុទិ(� ៤−៥នាទី)
-េត ណឺរន
ូ ៉ វ ិ��ណនាំមាននាទី

- ណឺរន
ូ ៉ វ ិ��ណនាំជាណឺរន
ូ ៉ ដឹកនាំ

ដឹ កនាំអំងភ�ុច្របសទពីណាេទ

អំងភ�ុច្របសទពី សរ ីរង�ធួល
�

ប�ូ� នេទកន់ខួរក្បោល។

ណា?

- ណឺរន
ូ ៉ ចលករជាណឺរន
ូ ៉ ដឹកនាំអំង

-េត ណឺរន
ូ ៉ ចលករមាននាទីដឹកនាំ

ភ�ុច្របសទពី ខួរក្បោល និងខួរឆ�ឹង

អំងភ�ុច្របសទពីណាេទណា?

ខ�ងមកកន់ សរ ីរង�។

-េត ណឺរន
ូ ៉ ភា�ប់ ឬអន�រណឺរន
ូ ៉ មាន

- ណឺរន
ូ ៉ ភា�ប់ ឬអន�រណឺរន
ូ ៉ ជាណឺរន
ូ៉

នាទី អ�ី?

ែដលភា�ប់រវងណឺរន
ូ ៉ វ ិ��ណនាំ និង
ណឺរន
ូ ៉ ចលករ។
ជំ ហនទី៥ កិចក
� រផ�ះ(២−៣នាទី)

+េពល្រតឡប់ េទផ�ះវ ិញ ចូ រគូ ស

- សិស្សស�ប់ រច
ួ កត់ ្រត

រូបភាពពី ណឺរន
ូ ៉ វ ិ��ណនាំ ភា�ប់
នឹ ងអន�រណឺរន
ូ ៉ ភា�ប់នឹងណឺរន
ូ៉
ចលករដក់កុ�ងេសៀវេភ
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សន�ឹកកិចក
� រ
-េត បូនគិ
� តថាករប�ូ� នព័ត៌មានេទខួ រក្បោ និ ងប�ូ� នព័ត៌មាន្រតឡប់វ ិញតម

រយៈណឺរន
ូ ៉ ែតមួ យឬ យា៉ ណា?.....................................................................
១. សំណួរគន�ឹះ
ក�ុងសរពង�កយមនុ ស្ស េត កប�ូ� នព័ ត៌មានពី ខងេ្រកេទកន់ ខួរ
ក្បោល និងករប�ូ� នព័ ត៌មាន្រតឡប់មកសរ ីរង�វ ិញតមរយៈណឺរន
ូ ៉ អ�ីខ�ះ?
២. សម�តិកម�
េពលអ�កអង�ុយេធ�អី ម
� ួ យ�សប់ ែតសំេឡងទូ រស័ព�េរទិ៍

តបេទនឹងសំេឡងេនាះយា៉ ងដូចេម�ច?

េត អក
� េឆ�យ

ចូ រេរៀបរប់ពីសកម�ភាពេនះតម

លំដប់ លំេដយ
១...................................................................................ទទួ លសំេឡង។
២. សំេឡងេធ�ឱ្យ...................................................................................។
៣. ៃដលូក...........................................................................................។
៤. េលកទូ រស័ព.� ...................................................................................។
៣. សកម�ភាព

៥. សន�ិដ�ន
តមរយៈសកម�ភាពខងេល ចូ រសន�ិដ�នពី ករប�ូ� នព័ ត៌មានពី ខង
េ្រកេទកន់ ខួរក្បោល និងប�ូ� នព័ ត៌មានពី ខួរក្បោល្រតឡប់មកសរ ីរង�វ ិញ
ក�ុងសរពង�កយមនុ ស្ស

បិ ទរូបភាពេលក�រេខៀន រួចឱ្យសិស្សសេង�តរូបភាពេនាះ េហយឱ្យពួក ....................................................................................................................
េគសកល្បងពន្យល់។
បនា�ប់មក ្រគ�ពន្យល់បែន�ម
៤. លទ�ផល
ចូ រគូ សគំនូសបំ្រព�ញសកម�ភាពណឺរន
ូ ៉ ទំងបី

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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ែផនករបេ្រងៀន (B922)
•

មុ ខវ ិជា�

៖ ជី វវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៩

•

ជំ ពូកទី២

៖ ្របព័ ន្រ� បសទ

•

េមេរៀនទី ២ ៖

•

រយៈេពល ៖ ១េមា៉ ងសិក្សោ

មជ្ឈមណ�ល្របសទ

បេ្រង�នេដយ: ………………………………
I. វត�ុបំណង

បនា�ប់ពីសិក្សោេមេរៀនចប់សិស្សនឹ ងអច៖
- េរៀបរប់ ពីនាទី ្របព័ន�្របសទ
- ្របាប់ េឈ�ះែផ�កសំខន់ ទំងបីរបស់ខួរក្បោល
- ពណ៌នានាទីៃនែផ�កនីមួយៗរបស់ខួរក្បោល
- ្របាប់ ពីនាទី ៃនខួ រឆ�ឹងខ�ង

II. ែផនករបេ្រង�ន
េមេរៀនេនះ្រត�វបេ្រង�នរយៈេពល៦េមា៉ ងដូចែដលបានបង�ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖
តរងបំែណងែចកេមា៉ ងបេ្រង�ន

រយៈេពល

ខ�ឹមសរ

(េមា៉ ងសរុប =៦ េមា៉ ង)
1

េសចក�ីេផ�ម

1

1. នាទី ្របព័ ន្រ� បសទ
2. កយវ ិភាគវ ិទ្យោមជ្ឈមណ�ល្របសទ

1

2.1. ខួ រក្បោល
ក. ខួ រធំ

1

ខ. ខួ រតូ ច
គ. ខួ រក��ឹងក

ទំព័រក�ងេសៀវេភពុ
ម�
ុ
184
185
186
187

1

2.2. ខួ រឆ�ឹងខ�ង

188

1

េមេរៀនសេង�ប

189
ឯកសរេយាង៖ ស.ស. / STEPSAM3
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ឯកសរេយាង ៖

- STEPSAM3 េសៀវេភែណនាំ្រគ�
- ករបេ្រង�ន និ ងេរៀនតមែបបរ ិះរក(STEPSAM2)
-សកម�ភាពបំ េពញចេនា�ះ( VVOB )

III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖
1. នាទី ្របព័ ន្រ� បសទ
2. កយវ ិភាគវ ិទ្យោមជ្ឈមណ�ល្របសទ
IV.ខ�ឹមសរពិបាក ៖
-ដំ េណរករសកម�ភាពផា�ំងរូបភាព
-្រគ�ពន្យល់នាទី្របព័ន�្របសទ
-្រគ�ពន្យល់សកម�ភាពេដយញាណ និងេដយអញាណ
V.ពិេសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖
ឯកសរេយាង៖
សមា�រៈ

ឯកសរែណនាំ្រគ�របស់ STEPSAM2 និង STEPSAM3 (ប�ូ� លគា�) (េមា៉ ងទី១)

េពលេវលេរៀបចំ

-ផា�ំងរូបភាព

-រយៈេពលេ្រត�ម

-បណ� ពក្យ

សមា�រៈពិ េសធន៍ និង
បេ្រង�ន(1ម៉)

េពលេវលអនុវត�

ក្រមិតៃនករលំបាក

-ក�ុងជំហនទី៣

ងយ�ស�ល

-សម�តិកម�(៥នាទី)

+ពិ បាកដូចជា៖

-ដំ េណរករសកម�ភាព

-ករគូ ររូបភាព

លទ�ផល(១៥នាទី)

-ករបក�សយេល

--េសក�ីសន�ិដ�ន

រូបភាព

្រគ�បង�ញ ឬសិស្សចូលរួម

សិស្សេធ� សកម�ភាព

( ៣៥ នាទី )

(១៥នាទី)
ឯកសរេយាង៖
សមា�រៈ
-ក្បោលមាន់

ឯកសរែណនាំ្រគ�របស់ STEPSAM3 «ចូ រសេង�តខួ រក្បោលមាន់» (េមា៉ ងទី ៣ ឬទី៦)

េពលេវលេរៀបចំ
២០នាទី

េពលេវលអនុវត�
២០នាទី

ក្រមិតៃនករលំបាក
មធ្យម

្រគ�បង�ញ ឬសិស្សចូលរួម
្រគ�បង�ញ និងសិស្សេធ�តម

-កំបុិតមុត
-ផា�ំងអនាម័ យ
-សមា�រៈអនាម័ យ
សមា�ល់ ៖


េប មានសមា�រៈ្រគប់ ្រគាន់សិស្សអចចូ លរួមបាន



្រគ�្រត�វែតសកល្បងសសកម�ភាពេនះមុនេពលអនុ វត�កុងេមា៉
�
ងសិក្សោ



្រគ�្រត�វេរៀបចំ លក�នៈសុវត�ិភាពស្រមាប់ សិស្សែដលេ្រប ្របាស់កំបុិតមុ ត
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ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនាំ្រគ�របស់ VSO «ដំណឹកនាំបន�ុកពីេផ្សងគា�» (េមា៉ ងទី៣)

សមា�រៈ ៖ ធម�ត

េពលេវលេរៀបចំ

េពលេវលអនុវត�

ក្រមិតៃនករលំបាក

្រគ�បង�ញ ឬសិស្សចូលរួម

 តរងពក្យ

២០-៣៥ នាទី

១០-១៥ នាទី

ងយ�ស�ល

សិស្សចូ លរួម

 កូ ល័រពណ៌

(េបាះពុម)�

ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនាំ្រគ�របស់ VSO «សកម�ភាព្របតិ កម�» (េមា៉ ងទី ៥)
សមា�រៈ ៖ ធម�ត

េពលេវលេរៀបចំ

េពលេវលអនុវត�

ក្រមិតៃនករលំបាក

្រគ�បង�ញ ឬ សិស្សចូលរួម

 ពិ ល

៥ នាទី

១០-១៥ នាទី

ងយ�ស�ល

សិស្សចូ លរួម

 សន�ឹកបា�ស�ិច

ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនាំ្រគ�របស់ VSO «ករមានអរម�ណ៍របស់ែស្បក» (េមា៉ ងទី៥)
សមា�រៈ ៖ ធម�ត

េពលេវលេរៀបចំ

េពលេវលអនុវត�

ក្រមិតៃនករលំបាក

្រគ�បង�ញ ឬ
សិស្សចូលរួម

េឈ ចក់ េធ�ញ

៥ នាទី

១០ នាទី

ងយ�ស�លណាស់

សិស្សចូ លរួម
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន
មុ ខវ ិជា�

៖ ជី វវ ិទ្យោ

ថា�ក់ ទី

៖៩

ជំ ពូកទី២

៖ ្របព័ ន្រ� បសទ

េមេរៀនទី

៖២

រយៈេពល

៖ ១ េមា៉ ងសិក្សោ (៥០នាទី)

េមា៉ ងទី

៖ ២(សរុប ០៦ េមា៉ ង)

មជ្ឈមណ�ល្របសទ (ត)

បេ្រង�នេដយ៖.....................................................
I.

II.

វត�បំ
ុ ណង៖ េ្រកយពីបានសិក្សោេមេរៀនេនះចប់ សិស្សអច៖
•

ចំ េណះដឹ ង ៖

•

បំ ណិន ៖

•

ឥរ ិយាបថ ៖

េរៀបរប់ ពីរប
ូ ផ�ំុរបស់្របព័ន្រ� បសទបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈផា�ំងរូបភាព។
បក�សយពី នាទី ្របសទបានច្បោស់លស់តមរយៈករពិ ភាក្សោ។

មានស�រតី ែថរក្សោ និងករពរ្របព័ ន្រ� បសទបានល�។

សមា�របេ្រង�ន និងេរៀន៖
-ឯកសរេយាង៖
-េសៀវេភ្រកសួងអប់រ ំ េសៀវេភ្រគ�ថា�ក់ទី៩ទំ ព័រទី 184-189
-េសៀវេភសិស្សថា�ក់ទី៩ទំព័រទី ១៨៤-១៨៥ េបាះពុ មេ� លកទី១ ឆា�ំ២០១១
-េសៀវេភករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរ ិះរក (STEPSAM2)
- េសៀវេភែណនាំ្រគ�របស់ (STEPSAM3)
-សកម�ភាពបំ េពញចេនា�ះ(VVOB)
-សមា�រឧបេទ�ស៖
- បណ� ពក្យ ផា�ំងរូបភាព

III.

ដំណឹកនាំេមេរៀន
សកម�ភាព្រគ�

ខ�ឹមសរេមេរៀន

សកម�ភាពសិស្ស

ជំ ហនទី១រដ�បាលថា�ក់ (២នាទី )
្រត�តពិនិត្យ
- អនាម័ យ
-សណា
� ប់ ធា�ប់
-អវត�មាន ។

្របធាន ឬអនុ្របធានថា�ក់ ជួ យ
ស្រមបស្រម�លេឡងរយករណ៍ពីអ
វត�មានសិស្ស។
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ជំ ហនទី ២ រ ំឭកេមេរៀនចស់(១០នាទី)
កលពី ៃថ�មុនប�ូនបានសិក្សោរួច

សិស្សពិ ភាក្សោគា�ជាៃដគូេហយេឆ�យ

េហយេមេរៀនមជ្ឈមណ�ល្របសទ

សិស្សអចេឆ�យតមរយៈដ្យោ្រកម

េនទំ ព័រ ទី ១៨៤។
សកម�ភាពមនុ ស្សេដរឆ�ងកត់ ថ�ល់

- េត សកម�ភាពមនុ ស្សេដ រឆ�ងកត់

-

ថ�ល់ និងឈររង់ ចំេគារពតមេភ�ង

និ ងឈររង់ ចំេគារពតមេភ�ងស��

ស��ស�ិតេនេ្រកមករ្រត�តពិ និត្យ

ស�ិតេនេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យរបស់

របស់អី �?

្របព័ ន�្របសទ ។
ជំ ហនទី៣ (េមេរៀន្របចំៃថ�៣០−៣៥នាទី)

ៃថ�េនះេយងេរៀនពី នាទី្របព័ ន�

មជ្ឈមណ�ល្របសទ (ត)

្របសទ...

១. នាទី ្របព័ន�្របសទ
សំណួរគន�ឹះ
សំណួរគន�ឹះ េតើ�បព័ន��ប�ទផ��ំេឡើងពីអ�ីខះ� េហើយ�នតួ�ទី��ងដូចេម�ច?
សម�តិកម�

- ែចកសិស្សជា្រក�ម (២-៣នាក់)

- សិស្សពិ ភាក្សោគា�តម្រក�ម
- សិស្សសេង�តេម លរូបភាព និង

- ឱ្យសិស្សសេង�តេម លរូបភាព និង

ព្យោយាមេឆ�យសំណួរ

សកល្បងេឆ�យសំណួរ

- ្របព័ន�្របសទផ�ំុេឡងពី ខួ រក្បោល

- ្របព័ន�្របសទផ�ំុេឡងពី...............

ខួ រឆ�ឹងខ�ង និងសរ ីរង�េផ្សងៗេទៀត។

...............................................។

មានតួ នាទី ស្រមាប់ ្រត�តពិនិត្យរល់

មានតួ នាទី ស្រមាប់

សកម�ភាព។

......................................................
.....................................................
-

េដ ម្បីចង់ ថាចេម�យរបស់បូន្រតឹ
�
ម

- េយង្រត�វេធ�ពិេសន៍

្រត�វែដរឬេទ េយង្រត�វេធ�ដូចេម�ច?

- បិ ទផា�ំងរូបភាពេលក�រេខៀន
- ែចកបណ� ពក្យឱ្យសិស្សេដ ម្បី បិ ទ

សកម�ភាព

- សិស្សសេង�តេម លរូបភាព
- យកបណ� ពក្យេឡងបិទេលរប
ូ ភាព
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េលផា�ំងរូបភាពេលក�រេខៀន
�បព័ន��ប�ទ

សរ��ង�េផ��ងៗ
ខួរឆ�ឹងខ�ង

េហយបក�សយ
(១) ខួ រក្បោល
(២) ខួ រឆ�ឹងខ�ង

មជ��មណ�ល�ប�ទ

បរ�មណ�ល�ប�ទ

(៣) សរ ីរង�េផ្សងៗ

ខួរក��ល

- ស�ប់ ករសំេយាគរបស់្រគ� និងែក
ត្រម�វចេម�យដក់ េលសន�ឹកកិច�ករ

្រគ�សំេយាគចេម�យ
- េត សរ ីរង�េផ្សងៗទទួ លព័ ត៌មាន
េឆ�យតបេទនឹងរ ំេញាចយា៉ ងដូច
េម�ច?
(បនា�ប់ ពីសិស្សេឆ�យរួច្រគ�សំេយាគ
ចេម�យ និងពន្យល់បែន�ម)
តមរយៈសកម�ភាពខងេលេនះ ចូ រ
សន�ិដ�នពី រប
ូ ផ�ំុៃន្របព័ ន្រ� បសទ

និ ងតួ នាទីរបស់វ

-ឱ្យសិស្សអន្របេយាគក�ុងេសៀវេភ
ពុ ម្រ� តង់ ចំណុច េដម្បីេផ��ងផា�ត់
១. នាទី ្របព័ន�្របសទ
២. កយវ ិភាគវ ិទ្យោមជ្ឈមណ�ល
្របសទ
- សិស្សអចមានចម�ល់េលពក្យ
មួ យចំ នួនដូចជាពក្យ សកម�ភាព
េដយញាណនិងសកម�ភាពេដយ
អញាណ (្រគ�្រត�វពន្យល់ពក្យ)

- សិស្សអចេឆ�យតមលំនាំៃនករ
- សរ ីរង�េផ្សងៗទទួ លព័ត៌មានពី
េ្រកប�ូ� នេទឱ្យខួរឆ�ឹងខ�ង និងខួ រ

ក្បោល តមណឺរន
ូ ៉ វ ិ��ណនាំ និ ង

ប�ូ� នព័ ត៌មានទក់ទងេទនឹ ងណឺរន
ូ៉
វ ិ��ណនាំ អន�រណឺរន
ូ ៉ និងណឺរន
ូ៉
ចលករ

ប�ូ� នព័ ត៌មាន្រតឡប់មកវ ិញតម

ណឺរន
ូ ៉ ចលករេទសរ ីរង�េផ្សងៗ។
- ខួ រក្បោល និ ងខួ រឆ�ឹងខ�ងជា
មជ្ឈមណ�ល្របសទ រ ីឯសរ ីរង�
េផ្សងៗជាបរ ិមណ�ល្របសទ។
តមរយៈសកម�ភាពខងេល ្របព័ ន�
សន�ិដ�ន

្របសទផ�ំុេឡងពី ខួរក្បោល ខួ រឆ�ឹងខ�ង

តមរយៈសកម�ភាពខងេល បង�ញ និ ងសរ ីរង�េផ្សងៗ។
ថា ្របព័ ន្រ� បសទផ�ំុេឡងពី

មជ្ឈមណ�ល្របសទ និ ងបរ ិមណ�ល
្របសទ។ ្របព័ន�្របសទមានតួ នាទី

អន្របេយាគក�ុងេសៀវេភពុ ម�

្រត�តពិនិត្យរល់សកម�ភាពរបស់
សរពង�កយ។
- សិស្សស�ប់
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សកម�ភាពេដយញាណជាសកម�
ភាពេកតេឡងេដយមានករប�
�
ដូ ចជា េជងរបស់េយងអចប�
� ឱ្យ
េដ រ ឬឈប់ េដ របាន។
សកម�ភាពេដយអញាណជាសកម�
ភាពេកតេឡងេដយមិ នមានករ
ប�
� ដូ ចជា ករក�នា�ក់ េបះដូង
េយងមិនអចប�
� ឱ្យវឈប់ ក�នា�
ក់ ឬក៏ក�នា�ក់ បានេទ។
ជំ ហនទី៤ ព្រងឹងពុទិ(� ៥នាទី )
- េ្របបណ� ពក្យខងេល េដ ម្បីឱ្យ

- សិស្សបេង�តដ្យោ្រកមៃនរូបផ�ំុ្របព័ន�

សិស្សបេង�តដ្យោ្រកមៃនរូបផ�ំុ្របព័ ន�

្របសទ

្របសទ

ចូ រេ្របបណ� ពក្យខងេ្រកមេនះ
េដម្បីបេង�តដ្យោ្រកមៃនរូបផ�ំុ្របព័ន�
្របសទ

ខួរក��ល

មជ��មណ�ល�ប�ទ

សរ��ង�េផ��ងៗ

បរ�មណ�ល�ប�ទ

មជ្ឈមណ�្របសទ
្របព័ន�្របសទ

ខួរក្បោល
ខួរឆ�ឹងខ�ង

បរ ិមណ�ល្របសទ

�បព័ន��ប�ទ

ខួរឆ�ឹងខ�ង

ជំ ហនទី៥ បណា
� ំេផ�រ កិចក
� រផ�ះ(៣នាទី)
េពលប�ូន្រតឡប់ េទផ�ះ សូមេម ល
េមេរៀន្រតង់ចំណុច 2-1-ខួ រក្បោល

-សិស្សស�ប់ េដយយកចិត�ទុកដក់
និ ងអនុវត�តម។

គិ តេទេលនាទីខួរក្បោល
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សន�ឹកកិចក
� រ
- េត សកម�ភាពមនុ ស្សេដ រឆ�ងកត់ ថ�ល់ ឬឈររង់ ចំេគារពតមេភ�ងស��ស�ិត

៤. លទ�ផល
គូ ររូបភាព េដយមានដក់េឈ�ះែផ�កនីមួយៗ

េនេ្រកមករ្រត�តពិ និត្យ របស់អី �?.................................................................
១. សំណួរគន�ឹះ
េត្របព័ន្រ� បសទផ�ុំេឡងពីអីខ
� ះ� េហយមានតួនាទីយា៉ងដូចេម�ច?

២. សម�តិកម�
ឱ្យសិស្សសេង�តេម លរូបភាព និងសកល្បងេឆ�យសំណួរ
- ្របព័ន�្របសទផ�ំុេឡងពី.........................................................

- េត សរ ីរង�េផ្សងៗទទួ លព័ ត៌មានេឆ�យតបេទនឹ ងរ ំេញាចយា៉ ងដូចេម�ច?

............................................................................................។

....................................................................................................................

មានតួ នាទី ស្រមាប់...................................................................

....................................................................................................................

..............................................................................................។

....................................................................................................................

៣. សកម�ភាព
- ែចកបណ� ពក្យឱ្យសិស្សេដ ម្បី បិទេលផា�ំងរូបភាពេលក�រេខៀន
ខួរក��ល

�បព័ន��ប�ទ

៥. សន�ិដ�ន
តមរយៈសកម�ភាពខងេលេនះ ចូ រសន�ិដ�នពី រប
ូ ផ�ំុៃន្របព័ន្រ� បសទ

និ ងតួ នាទីរបស់វ .........................................................................................
....................................................................................................................

ខួរឆ�ឹងខ�ង

មជ��មណ�ល�ប�ទ

បរ�មណ�ល�ប�ទ

សរ��ង�េផ��ងៗ

...................................................................................................................
សង់ ដ្យោ្រកមរូបផ�ំុៃន្របព័ន�្របសទេដយេ្រប បណ� ពក្យខងេល

ឯក�រេ�ង
េសៀវេភសិក្សោេគាលរបស់្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា៖
•

គណិតវ ិទ្យោ ថា�ក់ទី៧ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១៥)

•

គណិតវ ិទ្យោ ថា�ក់ទី៨ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១៣)

•

គណិតវ ិទ្យោ ថា�ក់ទី៩ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

•

វ ិទ្យោស�ស� ថា�ក់ទី៧ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

•

វ ិទ្យោស�ស� ថា�ក់ទី៨ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

•

វ ិទ្យោស�ស� ថា�ក់ទី៩ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

ឯកសរែណនាំស្រមាប់ ្រគ�បេ្រង�នរបស់គេ្រមាង STEPSAM3 (អង�ករ JICA)
•

គណិតវ ិទ្យោថា�ក់ទី៧ ដល់ទី៩ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១៦)

•

រូបគណិតវ ិទ្យោថា�ក់ទី៧ ដល់ទី៩ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១៦)

•

គីមីវ ិទ្យោថា�ក់ទី៧ ដល់ទី៩ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១៦)

•

ជីវវ ិទ្យោថា�ក់ទី៧ ដល់ទី៩ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១៦)

•

ែផនដីវ ិទ្យោថា�ក់ទី៧ ដល់ទី៩ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១៦)

ឯកសរែណនាំ្រគ�បេ្រង�នរបស់គេ្រមាង SEAL (អង�ករ VVOB)
•

VVOB SEAL ករបេ្រង�នមុ ខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�តមែបបេគាលវ ិធីសិស្សមជ្ឈមណ�ល ែផ�កទី១ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

•

VVOB SEAL ករបេ្រង�នមុ ខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�តមែបបេគាលវ ិធីសិស្សមជ្ឈមណ�ល ែផ�កទី២ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

•

VVOB SEAL ករបេ្រង�នមុ ខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�តមែបបេគាលវ ិធីសិស្សមជ្ឈមណ�ល ែផ�កទី៣ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

•

VVOB SEAL ករបេ្រង�នមុ ខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�តមែបបេគាលវ ិធីសិស្សមជ្ឈមណ�ល (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

•

VVOB SEAL ពិេសធន៍គីមីវ ិទ្យោ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

•

VVOB SEAL ពិេសធន៍ជីវវ ិទ្យោ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

•

VVOB SEAL ពិេសធន៍ ែផនដី និងបរ ិស�នវ ិទ្យោ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

•

VVOB SEAL ពិេសធន៍ រប
ូ វ ិទ្យោ ភាគ 1 (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

•

VVOB SEAL ពិេសធន៍ រប
ូ វ ិទ្យោ ភាគ 2 (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

•

VVOB SEAL ពិេសធន៍ វ ិទ្យោស�ស� (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

ឯកសរែណនាំ្រគ�បេ្រង�នរបស់អង�ករ VSO
•

VSO េសៀវេភគាំ្រទករពិ េសធន៍ស្រមាប់ ្រគ�មុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�ថា�ក់ទី៧ ៨ ៩ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១៦)

•

VSO ឯកសរែណនាំឧបកណ៍ ស�ីពី ករសិក្សោ�សវ្រជាវវ ិទ្យោស�ស�កុងអគារធនធាន
�
ក្រមិតមធ្យមសិក្សោ(េបាះពុម� ឆា�ំ

២០១៤)

ឯកសរពីគេ្រមាង “ករបេណា
� ះបណា
� ល្រគ� អប់ រ ំជាមូ លដ�ន “ (BETT) (្រកសួង អប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ជាមួ យអង�ករ VVOB)
ឯកសរែណនាំ្រគ�ឧេទ�ស ្រគ�បេ្រង�ន និងឯកសរសកម�ភាពសិស្សតមកម�វ ិធី មាន ៖
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•

ែផ�កទី១ អំពីចំនួន (េបាះពុម� ឆា�ំ២០០៨)

•

ែផ�កទី២ ករគណនា (េបាះពុម� ឆា�ំ២០០៨)

•

ែផ�កទី ៣ ពីជគណិត (េបាះពុ ម� ឆា�ំ២០០៨)

•

ែផ�កទី៤ ស�ិតិ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០០៨)

•

ែផ�កទី៥ ធរណីមា្រត (េបាះពុម� ឆា�ំ២០០៨)

•

ែផ�កទី៦ រង�ស់រង�ល់ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០០៨)
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