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េតកមមវិធីបងក រ-ទប់សក ត់បឋមរបសអ់ងគករមូលនិធិេអ២១ជអវី?

េនះជកមមវធីិមួ◌ួយែដលមនភពរស់រេវកីនិងយកកុមរជេគល ។ កមមវធីិេនះរតូវ

បនបេងកីតេឡងីេដីមបពីរងឹងសមតថភពដល់កុមរ េលីកកមពស់ករយល់េឃញីរបស់

កុមរ និងបេរងៀនកុមរឱយេចះសេរមចចិតតឲយបនរតឹមរតូវ កនុងករករពរខលួនឯងនិង

អនកដៃទ។



េហតុអវីបនជកមមវិធីេនះមនសរសខំន់?

សពវៃថង េនះមនមនុសសរប់លននក់សថិតកនុ ងទសភពេហីយជនរងេរគះ១មន ក់

កនុងចំេណម៤នក់គឺជកុមរ។ ករករពរគឺជគនលឹះកនុងកររបយុទធរបឆងំនឹងកររេំលភ

សិទធិមនុសសេនះ។ កតីសងឃឹមរបស់េយីងគឺថតមរយៈកមមវធីិេនះេយីងនឹងចប់េផតីមអប់រ ំ

កុមរនិងអនកសរមបសរមួលេដីមបនីមំកនូវករផល ស់បតូរ។ ករលុបបំបត់អំេពីជួញដូរ និង

ករេកងរបវញ័ច មនុសសអចនឹងសេរមចបនេនកនុងជំនន់របស់េយងី ។ កមមវធីិេនះគឺជករ

េបះជំហនមួយកន់ែតជិតេឆព ះេទរកករសេរមចបននូវេបសកមមេនះ។



េតេគលេដរបសក់មមវិធីេនះជអវី?

1. កំណត់និងករពរគុណតៃមលរបស់កុមរនិងសិទធិរបស់ពួកេគ  

2. ទប់សក ត់អំេពីជួញដូរមនុសស ករេធវចំីណករសុកគម នសុវតថិភព និងករេកងរបវញ័ច  

3. ផតល់ជូននូវធនធននិងមគ៌ៃនករតសូ៊មតិសរមប់កុមរ។



េតកមមវិធីមនរយះេពលបុ៉នម ន? 

កមមវធីិេនះរតូវបនែបងែចកជ ៣ជំនួប េហីយជំនួបនីមួយៗមនរយៈេពល 

១េម៉ង ែដលអចបត់ែបនបននិងអចែកសរមួលឱយសមរសបេទនឹងបរបិទ

របស់អនកចូលរមួនិងរយៈេពលសិកសរបស់សិសស ។ 



េតកមមវិធីេនះបេងកតេឡងសរមប់នរណ?

កុមរែដលមនអយុចប់ពី៦ េទ ១២ឆន  ំ។ កមមវធីិេនះអចេរបីរបស់បន េទះអនកចូលរមួមនចំនួនបុ៉នម នក៏េដយ ។ 



រចនសមព័នធៃនកមមវិធីសកិសេនះ

េសៀវេភេគលករណ៍ែណនសំរមប់អនកសរមបសរមួល៖ ផតល់ករែណនមួំយជំហនៗ។ 

• េរៀបចំ៖ េសចកតែីថលងសតីពីេគលបំណង ពកយគនលឹះ សំណួរសំខន់ៗ និងសមភ រៈែដលរតូវករសរមប់សរមបសរមួលកមមវធីិ

បណតុ ះបណត លឲយបនលអ  

• បេរងៀន៖ “និយយ” និង “េធវ”ី េដីមបជីរមុញទឹកចិតតសិសសឱយចូលរមួ។ 

េគលករណ៍ែណនអំំពីសកមមភពបណតុ ះបណត ល៖ ផតល់សកមមភពសរមប់េមេរៀននីមួយៗ។ 

ធនធនែណន៖ំ ផតល់ ឯកសរេយងធនធននិងព័ត៌មនបែនថម។



េតេមេរៀននីមួយៗេរៀបចំេឡងយ៉ងដូចេមតច?

ែផនកទី ០១-  ែណន ំ

• សំណួរចបំច់ 

• សកមមភពែណន ំ

ែផនកទី ០២- អនតរកមម (ករមិត១) 

• សកមមភពចំនួន២ែដលពក់ព័នធេទនឹងអតថន័យខលឹមសរេមេរៀន  

ែផនកទី ០៣-បំផុសទឹកចិតត(ករមិត២) 

• សកមមភពចំនួន៤ែដលអចេរជីសេរសីបន( តរនត ីសិលបះ ករសែមតង និង ករសរេសរ)



វគគ ០១ 

គុណតៃមលនិងសិទធិរបស់កុមរ

កុមររតូវករដឹងថពួកេគរតូវបនេគឱយតៃមលនិងមតិរបស់ពួកេគសុទធែតសំខន់។ វគគេនះជួយកុមរឱយយល់ដឹងសរៈសំខន់ៃនករ

េលីកកមពស់គុណតៃមលនិងសិទិធ មិនរតឹមែតកនងុជីរតិផទ ល់ខលនួរបស់ពួកេគបុ៉េណណ ះេទបុ៉ែនតែថមទងំេនកនងុជីវតិរបស់អនកដ៏ៃទេទៀតផងែដរ។



Vimeo Link: https://vimeo.com/444682258



វ
គ
គ 0
១

សកមមភព ១ក 

ករឲយតៃមលគុណតៃមល

េគលបំណង: 

េដីមបបីងហ ញពីគុណតៃមលខងកនុងរបស់មនុសសរគប់រូបនិងែសវងយល់ពីេគលគំនិតៃនគុណតៃមលែដល

កំណត់បននូវបទដឋ នៃនអកបបកិរយិរបស់មនុសសនិងេផត តេលីដំេណីរករៃនករកំណត់តៃមល។ 



វ
គ
គ 0
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សកមមភព ១ខ 

សទិធិទងំ០៤របសក់មុរ 

េគលបំណង: 

េដីមបែីសវងយល់អំពីសិទិធទងំ០៤របេភទសំខន់ៗែដលមនេនកនុងអនុសញញ អងគករ

សហរបជជតិសីតពីសិទធិរបស់កុមរ។



វ
គ
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សកមមភព១គ 

សមភពនិងសមធម៌ 

េគលបំណង: 

េដីមបែីសវងយល់ពីេគលគំនិតៃនសមភពនិងសមធម៌េឆព ះេទរកករយល់ដឹងអំពីករេរសីេអីង 

ករេកងរបវញ័ច និងយុតតិធម៌។



វ
គ
គ 0
១

សកមមភព ១ឃ 

េរជសេរ សសកមមភព 
េគលបំណង: 

េដីមបីឱយសិសសឆលុះបញច ំង ពីសរះសំខន់ៃនសិទធិ កុមរ និងរ េបៀបែដលសិទធិទំង េនះចូលរួមចំ ែណកកនុ ង

ពិភពេលកមួយែដលកុមររគប់រូបមនេសរភីពេដយេរបីនូវវធីិសរសតមួយកនុងចំេណមវធីិសរសតទំងបួន

ៃនករបេញចញមតិ៖ 

1— បេងកតីវ (សិលបះ)   2—េធវីវ (ឱយេរចីន)  



វគគ០២ 

ករេធវចំណករសុកសវុតថិភព

េគលបំណងៃនវគគេនះគឺេដីមបបីណតុ ះបណត លសិសសនិងឪពុកមត យឱយមនចំេណះដឹងនិងវធីិសរសតសមគ ល់រវងករេធវីចំណករសុក

សុវតថភិពនិងគម នសុវតថភិព។ េពលខលះរបជជនេធវចំីណករសុកកនុងលកខណៈមិនរបរកតីនិងគម នសុវតថភិពែដលេធវឱីយពួកេគខវះករករពរ 

ែដលជកតត ហនិភ័យចំបងៃនករជួញដូរមនុសសនិងករេកងរបវញ័ចមនុសស។ 



Vimeo Link: https://vimeo.com/444682258

https://vimeo.com/showcase/7138737/video/419152586


វ
គ
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សកមមភព ២ក 

របេភទៃនករេធវចំណករសុក

េគលបំណង: 

េដីមបកំីណត់និងពនយល់អំពីករេធវីចំណករសុករបស់មនុសសមនបួនរបេភទគឺ៖ខងកនុង ខងេរក រដូវកល

និងអេនត របេវសន៍។



វ
គ
គ ០
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សកមមភព ២ខ 

ករេធវចំណករសុកសវុតថិភពឬគម នសវុតថិភព?

េគលបំណង: 

េដីមបពិីនិតយេមីលេឡងីវញិនូវេសណរយី៉ូៃនករេធវីចំណករសុកែដលអចេកីតមនេឡងី 

ឲយកុមរសគ ល់អវីជចំណករសុកសុវតថិភពឬគម នសុតថិភព  

េដីមបឲីយកុមរពិភកសជរកុមអំពីករេធវីចំណករសុកមនសុវតថិភព 



វ
គ
គ ០
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សកកមមភព ២គ 

ែលបងចំណករសុក

េគលបំណង: 

េដីមបែីណននិំងអនុវតតេគលគំនិតសំខន់ៗៃនករេធវីចំណករសុកេដយសុវតថិភពនិងអសុវតថិភព 

កុមរេរៀនសហករគន កនុងករ “េដីរឆលងកត់” ទេនលសិបបនិមមិតមួយ  ។



វ
គ
គ ០
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សកមមភព ២ឃ 

សកមមភព

េគលបំណង: 

េដីមបីឱយសិសសបេងកីតេសណរយី៉ូ ពីករេធវីចំណករសុកេហីយបនទ ប់មកពនយល់ពីមូលេហតុែដលវ

តំណងឱយករេធវីចំណករសុកសុវតតិភពឬគម នសុវតតិភពេដយេរបីវធីិសរសតមួយកនុងចំេណមវធីិ

សរសតបួនៃនករបេញចញមតិ។ 

1— បេងកតីេឡងី (េពញេដយសិលបះ)   2— សែមតងេចញ(យ៉ងជក់ចិតត)  



វគគ ០៣ 

ករជួញដូរមនុសស&ករេកងរបវ័ញច

េមេរៀនេនះនឹងជួយកុមរែសវងយល់ពីរេបៀបអំេពីជួញដូរមនុសសនិងករេកងរបវញ័ច កល យេទជឧរកិដឋកមមែដលេកីតេឡីងេនជំុវញិ

ពិភពេលក។  

កុមរក៏នឹងេរៀនពីវធីិសរសតកំណត់សញញ េរគះថន ក់ បុគគលែដលកុមរអចសំុជំនួយបន និង អវជីអថ៌កំបងំសុវតថិភពនិងអសុវតថិភព ។ 



Vimeo Link: https://vimeo.com/444682258
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គ
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សកមមភព ៣ក 

រកសអថ៌កំបងំសវុតថិភព និង និយយេចញអថ៌កំបងំអសវុតថភិព

េគលបំណង: 

េដីមបីពិនិតយេមីលសថ នភព“អថ៌កំបងំ”ែដលមនសុវតថិភពនិងអសុវតថិភពេដីមបីទទួលសគ ល់សកត នុ

ពលនិងសមតថភពរបស់កុមរកនុងកររបរស័យទក់ទង រតឹះរះិពិចរណ េដះរសយបញហ  និងជំនញ

ជីវតិ។
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សកមមភព ៣ខ 

ករែសវងយលពី់ករេកងរបវ័ញច

េគលបំណង: 

េដីមបីបេងកីតសកមមភពសិកសសីុជេរមមួយ កនុងេគលបំណងជួយកុមរភលក់នូវបទពិេសធន៍ ឬ 

េមីលេឃញីអំពីអវីជករេកងរបវញ័ច  និងេដីមបែីសវងយល់េទេលីេគលគំនិតៃនភពអយុតតិធម៌ ឬភព

មិនេសមីគន ។ តមរយៈសកមមភពេនះ កុមរអចមនអរមមណ៍អក់អន់ចិតត េដយសរករមិនេគរព

សនយ និងកុមររតូវបនផតល់ឱកសសនទនេដយេបីកចំហនិងេសម ះរតង់អំពីករេកងរបវញ័ច ។
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សកមមភព ៣គ 

េតអនកនឹងេធវែបបណ?

េគលបំណង: 

េដីមបែីណនទំរមង់មូលដឋ នៃនករេកងរបវញ័ច និងករជួញដូរមនុសសែដលជឧរកិដឋកមមនិង

កររេំលភបំពនេទេលីសិទធិមនុសស។
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សកមមភព ៣ឃ 

សកមមភព

េគលបំណង: 

េដីមបីអេញជ ីញសិសសឱយេឆលីយតបេទនឹងេសណរយី៉ូ ៃនករជួញដូរមនុសសេដយេរបីរបស់វធីិ

សរសតមួយកនុងចំេណមវធីិសរសតបួនៃនករបេញចញមតិ៖ 

1— បេងកតីេឡងី (េពញេដយសិលបះ)   2— សែមតងេចញ(យ៉ងជក់ចិតត)  

  3— សរេសរេចញ (យ៉ងេកបះកបយ)   4— និទនេចញ (យ៉ងពិេរះរណតំ ) 



ធនធន & ឯកសរេយង

ឯកសរេយងនិងធនធនបែនថមរតូវបនរប់បញចូ លសរមប់រគប់បីវគគ រមួបញចូ លរបយករណ៍ វេីដអូ 

និងតំណភជ ប់េដីមបែីសវងរកព័ត៌មនបែនថម។េអ២១ក៏បនបេងកតីេសៀវេភករែណនឪំពុកមត យសរមប់

ជែជកជមួយកុមរអំពីករជួញដូរមនុសសក៏ដូចជកមមវធីិអប់រេំផសងេទៀតសរមប់សិសសរគប់វយ័។ 

សរមប់ព័ត៌មនបែនថម: A21.org/Education



អរគុណសរមប់ចំណប់អរមមណ៍របស់អនកកនុងកមមវធីិករករពរបឋមរបស់េអ២១ 

A21.org

http://a21.org



