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     ន្លើយតបនឹងស្ម្ភាពនយនឌរ័កនុងការបនរងៀន និងនរៀន  
២. ឯកសារណែនាំរតូវបាននបាោះពុម្ពផាយ 
៣. ណលលងអ្ាំែរគុែចាំន ោះមាា ស់្ជាំនួយ  
៤. ពត័ម៌ានទាំនកទ់ាំនង  

ទស្សនៈពអី្នកទទលួផលនៅកនុងគនរមាងនលើកកម្ពស់្ការន្លើយតបនងឹស្ម្ភាពនយនឌរ័កនុងការបនរងៀន នងិនរៀន 

គនរមាងនលើកកម្ពស់្ការន ល្ើយតបនឹងស្ម្ភាពនយនឌរ័កនុងការបនរងៀន និងនរៀន (TIGER) គឺជានជាគជយ័ម្យួ នោយសារមានគាំរូនយនឌរ័ និងអ្នកណែលន វ្ើឱ្យមាន
ការផ្លល ស់្បតូរណផនកនយនឌរ័ជានរចើនបានចូលរមួ្កនុងគនរមាងននោះ។ ខែៈនពលណែលគនរមាងខិតជិតែល់ទីបញ្ាប ់ពកួនយើងមាននមាទនភាពកនុងការណចករ ាំណលក
ែាំនែើ រនរឿងអ្ាំពីការផ្លល ស់្បតូររបស់្បុគគលស្ាំខាន់ៗ ៦រូប តាម្រយៈគនរមាង TIGER ។ 

សាចន់រឿងអ្ាំពីការផ្លល ស់្បតូរទាំងរស្ុងគឺមាននៅនគហទាំពរ័ YouTube របស់្អ្ងគការ វវីអូី្ប ។ី 

កុមារ ីភ ីរសី្និច ជាសិ្ស្សថ្នន កទី់៥ ននសាលាបឋម្សិ្កាស្នម្តចជាសីុ្ម្ បាននលើកន ើងថ្ន៖ “ខុ្ាំធ្លល បជ់បួសាា នភាពណែលរគូរបស់្ខុ្ាំ
បានឱ្យនកេងរសី្អ្ងគុយជាម្យួនកេងរបុស្។ ខុ្ាំ ង្ល់ថ្ននហតុអ្វីបានជាអ្នករគូរបស់្ខុ្ាំឱ្យអ្ងគុយលាយគ្នន រវាងនកេងរសី្ និងនកេងរបុស្។  
អ្នករគូបានពនយល់ថ្នននោះជាការនលើកទឹកចិតតឱ្យមានស្ម្ភាពនយនឌរ័នៅកនុ ងថ្នន កន់រៀន។ ែូចននោះ ខុ្ាំមិ្នយល់ពីបញ្ហា ននោះនទ នហើយ
គ្នតប់ានពនយល់ថ្ន ស្ម្ភាពនយនឌរ័គឺជាភាពនស្េើគ្នន រវាងសិ្ស្សរសី្ និងសិ្ស្សរបុស្ណែលនភទទាំងពីរអាចន វ្ើអ្វីម្យួបានែូចគ្នន ”។  

កញ្ហា  នទព វែឌី  ជានយកិារងននវទិាសាា នគរនុកាស្លយបាតែ់ាំបង បានមានរបសាស្នថ៍្ន៖ “ខុ្ាំនជឿជាកថ់្ន នោយសារការអ្នុវតត
គនរមាង TIGER គរុសិ្ស្សណែលនឹងកាល យជារគូបនរងៀននឹងបនតអ្នុវតតស្កម្េភាពន ល្ើយតបនឹងស្ម្ភាពនយនឌរ័នោយនរបើ           
កិចាណតងការ និងវ ិ្ ីសាស្តស្តបនរងៀនណែលនយើងបានបនរងៀនពកួនគ នហើយនលាករគូ អ្នករគូទាំងននោះនឹងអ្បរ់ ាំសិ្ស្សជាំននន់រកាយឱ្យ
មានការន ល្ើយតបនឹងនយនឌរ័”។  

នលាករសី្ យនិ អ្ន ជានយកិារងននសាលាបឋម្សិ្កាអ្នលងវ់លិ បានមានរបសាស្នថ៍្ន៖ “ខុ្ាំបានអ្នុវតតជាកណ់ស្ែងនៅកនុ ង      
សាលានរៀនរបស់្ខុ្ាំ នូវអ្វីណែលខុ្ាំនរៀននចោះកនុ ងអ្ាំ ុងនពលអ្នុវតតគនរមាង។ ឧទហរែ៍៖ ខុ្ាំបានពិនិតយ កិចាណតងការបនរងៀនរបស់្រគូ
នែើម្បីបញ្ហា កថ់្ននតើគ្នតប់ានបញ្ាូ លខលឹម្សារ កព់ន័ធនឹងស្ម្ភាពនយនឌរ័នៅកនុ ងវតាុ បាំែងនម្នរៀននហើយឬនៅ នហើយនែើម្បីធ្លនថ្ន
គ្នតប់ានអ្នុវតតនូវអ្វីណែលបានស្រនស្រនៅកនុ ងកិចាណតងការបនរងៀន ខុ្ាំកប៏ានស្នងេតការបនរងៀនជាកណ់ស្ែងណែរ”។ 

នលាក យ ុន សុ្ខនហង ជារគឧូនទេស្នៅវទិាសាា នគរនុកាស្លយបាតែ់ាំបង បានមានរបសាស្នថ៍្ន៖ “ចាបត់ាាំងពីខុ្ាំបានចូលរមួ្កនុ ង
គនរមាងននោះម្ក ខុ្ាំចាបន់ផតើម្ន វ្ើការស្វ័យ ល្ុ ោះបញ្ហា ាំង។ ខុ្ាំណស្វងយល់ន ើញថ្ន នគ្នលការែ៍ណែលខុ្ាំបាននរបើរបាស់្ស្រមាបប់នរងៀន
សិ្ស្សកនលងម្ក មានផលប ោះ ល់អ្វជិាមានែល់អារម្េែ៍របស់្ពកួនគ។ ែូនចនោះ ខុ្ាំបានផ្លល ស់្បតូ រការបនរងៀនរបស់្ខុ្ាំ”។  

នលាក នរឿត បូរ ជារគបូនរងៀនមុ្ខវជិាា របូវទិា និងគីម្វីទិានៅអ្នុវទិាល័យនសាហ ឺបានមានរបសាស្នថ៍្ន៖ “ខុ្ាំបានចាបន់ផតើម្អ្នុវតត
ស្ម្ភាពនយនឌរ័នៅកនុ ងកិចាណតងការបនរងៀនរបស់្ខុ្ាំ ែូចជានរៀបចាំឱ្យមានការចូលរមួ្នស្េើគ្នន រវាងសិ្ស្សរបុស្ និងសិ្ស្សរសី្។ 
របសិ្ននបើសិ្ស្សរបុស្ន ល្ើយស្ាំែួរែាំបូង ខុ្ាំនឹងផែល់ឱ្កាស្ឱ្យសិ្ស្សរសី្ន ល្ើយស្ាំែួរបនេ ប”់។  

នលាក ផុន វែណ ៈ ជាគរសិុ្ស្សឆ្ន ាំទី២ននវទិាសាា នគរនុកាស្លយបាតែ់ាំបង បានមានរបសាស្នថ៍្ន៖ “នៅវទិាសាា នគរុនកាស្លយ  
នលាករគូ អ្នករគូណតងណតណបងណចងរកុម្ឱ្យមានលកខែៈ ចរមុ្ោះ។ ឧទហរែ៍ែូចជាមានទាំងគរុសិ្ស្សរបុស្ និងគរុសិ្ស្សរសី្ នហើយ
មានទាំងអ្នកណែលនរៀនពូណក និងមិ្នសូ្វពូណក។ ភាពចរមុ្ោះននោះបានជយួ ឱ្យការងារជារកុម្កានណ់តមានរបសិ្ទធភាព នហើយគរុសិ្ស្ស
អាចនរៀនបានកានណ់តនរចើនពីគ្នន នៅវញិនៅម្ក”។  

https://www.youtube.com/vvobcambodia
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ខលែងអំណរគណុេំល ោះម្ចា សជ់ំនយួ!  

នៅកនុងគនរមាងTIGER រកសួ្ងអ្បរ់ ាំ យុវជន និងកីឡា និងរកសួ្ងកិចាការនរ ីបានកសាងឯកសារណែនាំនែើម្បឱី្យសាលានរៀន ន ល្ើយតបនឹងស្ម្ភាពនយនឌរ័ 
គឺជាម្ជឈោា នម្យួណែលមានសុ្វតាិភាព និងអ្ាំនោយផលែល់ការនរៀនសូ្រត ស្រមាបកុ់មារទាំងអ្ស់្គ្នន ។ 

 

នោយសារមានការជយួ គ្នាំរទពីស្ហភាពអឺ្រ  បុ និងរោា ភិបាលណប លហសិុក គនរមាងTIGER បានកសាងឯកសារណែនាំ ស្តី ពីការអ្បរ់ ាំណែលន ល្ើយតបនឹងស្ម្ភាព
នយនឌរ័។ ការនរបើរបាស់្ឯកសារណែនាំននោះរតូវបានគ្នាំរទនោយការកសាងស្ម្តាភាព ណែលកនុ ងននោះកម៏ានការគ្នាំរទតាម្រយៈការបងវឹកផ្លេ ល់ជាបនតបនេ ប ់
ផងណែរ។ បរយិាកាស្នរៀនសូ្រតណែលន ល្ើយតបនឹងស្ម្ភាពនយនឌរ័ ណែលយកចិតតទុកោកច់ាំន ោះសុ្ខុមាលភាពរបស់្សិ្ស្ស និងរគទូាំងអ្ស់្បានរមួ្ចាំណែក
នលើកកម្ពស់្លទធផលសិ្ការបស់្សិ្ស្សទាំងអ្ស់្គ្នន ។ 

ននោះជារបសាស្នរ៍បស់្ ឯកឧតតម្ អ្ ងុ បូរាត នយកខុទេកាល័យរកសួ្ងអ្បរ់ ាំ យុវជន និងកីឡា 
និងជារបធ្លនរកុម្ការងាររតួតពិនិតយការកសាងឯកសារណែនាំគនរមាង TIGER ។ 

 
ឯកសារណែនាំននោះមានពីរណផនកណែលមានស្រមាបគ់ែៈរគបរ់គងសាលានរៀន (ម្យួចាំនហៀង) និង
ស្រមាបរ់គូបនរងៀន (ណផនកមាខ ងនទៀត)។ ណផនកនីម្យួៗននឯកសារននោះ មានជាំពូកនម្នរៀនណែល
ទកទ់ងនឹងរកុម្នគ្នលនៅនីម្យួៗខាងនលើ។ ណផនកទាំងពីរមានជាំពូកនស្ចកែីនផែើម្ែូចគ្នន  ណែលផតល់
នូវចាំនែោះែឹងមូ្លោា នស្តីពី នយនឌរ័ និងអ្ាំនពើហិងាទកទ់ងនឹងនយនឌរ័នៅតាម្សាលានរៀន។ 
នស្ៀវនៅស្រមាប ់ គែៈរគបរ់គងសាលានរៀននផ្លត តនលើភាពជាអ្នកែឹកនាំសាលានរៀនណែលន ល្ើយ
តបនឹងស្ម្ភាពនយនឌរ័ និងការចូលរមួ្របស់្មាតាបិតា ឬស្ហគម្ន។៍ នស្ៀវនៅស្រមាបរ់គូ
បនរងៀនផតល់នូវនគ្នលការែ៍ណែនាំ និងឧបករែ៍ស្រមាបអ់្នុវតតការបនរងៀនណែលន ល្ើយតបនឹង
ស្ម្ភាពនយនឌរ័នៅកនុងថ្នន កន់រៀនរបស់្គ្នត។់ 

ឯកសារណែនាំននោះនរតៀម្នឹងផសពវផាយនៅទូទាំងរបនទស្ និងអាចរកនម្ើលបានស្រមាបន់របើ
របាស់្កនុងនគ្នលបាំែងម្និរករបាកច់ាំនែញនៅនលើនគហទាំពរ័របស់្ អ្ងគការ វវីអូី្ប  ី (ជាភាសាណខេរ 
និងជាភាសាអ្ងន់គលស្កនុងនពលឆ្ប់ៗ ននោះ)។  

“ 
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