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1> niymn½y
េ

យ

³
អង់េគ្លសដល់ចំនុចេជគជ័យ
(Date of this sharing) ³ ២៨ េម
២០១២
(Experience shared by) ³ elak esog b‘UehOg
(Subject to be shared) ករសិក ភ

(Definition)

រែតភ

អង់េគ្លសជភ

អន្តរជតិែដល្រតូវបនេគេ្របើទូទំងពិភពេ

ពិតជមនករងយ្រសួល្របសិនេបើអនកេចះ និង
និងកនុងករអភិវឌ សមតថភពេផ ងៗ ជពិេសស
សិក ភ
ជំនញ
េទៀតក៏េ

ចេ្របើភ

អង់ េគ្លសបន កនុងករទំនក់ទំនង
មរយៈអុីនធឺេណត និងបេចចកវ ិទយថមីៗ។ ករ

អង់េគ្លស គឺេផ្តតេទេលើជំនញសំខន់ៗបួន រួមមនជំនញ

្ត ប់ និងជំនញនិយយ។ េហើយករសិក ភ

ន័យថភ

អង់េគ្លសរបស់អនក

ក។ ដូេចនះ

ន ជំនញសរេសរ

អង់េគ្លសដល់ចំនុចេជគជ័យ គឺមន

ចេ្របើ្របស់ជ្របេយជន៍បន េទះបីជកំពុង្រតូវសិក បែនថម

យ។

2> dMeNIrkarRbtibtþi

(Procedure)

ជអតថ្របេយជន៍ដល់េ
សិក ភ

កអនកកនុងករយល់ដឹង ក៏ដូចជករទទួលបននូវបទពិេ

អង់េគ្លស េដើមបី

ចេធ្វើករប៉ ន់

ម នេ

ធន៍ ៃនករ

យដឹងថេតើ អនកកំពុងែតសថិតេន្រតង់

ៃន

ដំេណើរករៃនករសិក ភ

អង់េគ្លសដល់ចំនុចេជគជ័ យ។ ខញំុបទសូមេលើកេឡើងពីដំេណើរករ
អង់ េគ្លសដូចខងេ្រកម៖

ៃនករសិក ភ

ក. ករសិក អំពីពយញជនៈ និង្រសះៃនភ
េនះជដំ

ក់កលដំបូង

អង់េគ្លស អនកក៏

អង់េគ្លស (Pre-School & Kindergarten)

និងមេត្តយយ

ែដលជទូេទ

និង្រសៈៃនភ

ចេរៀនេចះនូវពកយមួយចំនួនផងែដរ ែដលស្រមប់ជឧទហរណ៍ៃនពយញជនៈ

និង្រសៈនីមួយៗ។ ្រតង់ចំនុចេនះ អនកមិនគួរចំ
បនេហើយ។

េ្រកពីពយញជនៈ

យេពលេវ

យូរេទ ្របសិនេបើអនក

ចយល់

ខ. ករសិក អំពីពកយ ឃ្ល និង្របេយគៃនភ
េនះជដំ

ក់កលៃនថនក់េលើមេត្តយយ

ឃ្លនិង្របេយគ
េ្របើ្របស់ភ

មញញ េ

និងជំនញសរេសរៃនភ

ចនឹងេចះ

្ត ប់ភ

អង់េគ្លសទំងេនះ

អង់េគ្លសក្រមិតបឋម និងករចប់េផ្តើមសិក អំពីជំនញ

េហើយអនកនឹងត្រមូវេ

អង់េគ្លស។ ជំនញ

េពលមួយ េ

យ

យចប់េផ្តើមសិក អំ ពីជំនញ

នែដលបនេលើកេឡើងេនះ គឺសំេ

ចយល់បន និង

ន

លកខខណ្ឌៃនេវយយករណ៍ភ
្ណ ះ។ ្រតង់ដំ

េនះអនកនឹង

ច

េទេលើករ

នអតថបទកនុងអំឡុង

ចេឆ្លើយនូវសំណួរទក់ទងនឹ ងអតថបទេនះបន។ េហើយ

អង់េគ្លសយល់បនេ្រចើនគួ រសមយ និង

ឃ. ករសិក អំពីេវយយករណ៍ភ
អំពីជំនញ
ករសិក

ចនិយយបនតិចៗ។

អង់េគ្លស (Pre-Intermediate & Intermediate)
អង់េគ្លស។ េហើយ ជករ្របេសើរ ្របសិនេបើអនក

សិក ែស្វងយល់បែនថមចំេពះេវយយករណ៍ភ

អង់េគ្លស

ន និងជំនញសរេសររបស់អនក កំពុង្រតូវបនអភិវឌ ខណៈែដលជំនញ

េទះជពិបកប៉ុ

្ណ ក៏េ

យ

្ត ប់ និងនិយយេ

ជពិេសសគឺ្រតូវពយយមអនុវត្តជក់ែស្តងេ

េផ្តើមេចញពី ភពរេដបរដុប រហូតបនសេ្រមចឈនេទដល់ភពសនិតកនុងករ
ង. ករសិក េវយយករណ៍ភ
ចំេពះជំនញ
េនះជដំ

ច

មរយៈេសៀវេភេវយយករណ៍េផ ងៗ

និងនិយយរបស់អនក ្រតូវបនចប់េផ្តើម និងអភិវឌ ។ អនក្រតូវពយយម
បនេ្រចើន

អង់េគ្លសកនុងករបេ្រង ន

ក់កលៃនថនក់មុនមធយម និ ងមធយម ែដលអនកនឹ ង្រតូវ្របឹងែ្របងយ៉ ងខ្លំងកនុង

និងករវ ិភគេវយយករណ៍ភ

េទៀត។ ជំនញ

ម

អង់េគ្លសក្រមិតមុនមធយម និងមធយម និងករចប់េផ្តើមសិក

្ត ប់ និងជំនញនិយយៃនភ

េនះជដំ

យេគរព

អង់េគ្លស។ េនះ្រគន់ែតជករចប់េផ្តើមសិក ជំ នញទំងពី រេនះ

ក់កលេនះ ្របសិនេបើ្រគូរបស់អនក្របស់ភ

្ត ប់ភ

មញញ និង

និងជំ នញសរេសរៃន

ជំនញៃនករសរេសរ គឺេផ្តតេទេលើរេបៀបៃនករសរេសរ ឬករែតងនិពនធ េ
ែតប៉ុេ

ន

អង់េគ្លស (Elementary)

ក់កលៃនថនក់បឋម ែដលអនកនឹងសិក អំពីេវយយករណ៍ងយៗ

្រសួលយល់
ភ

េនះអនកក៏

ច ឬនិ យយបនតិចៗទំងលំបក។

គ. ករសិក អំពីេវយយករណ៍ភ
េនះជដំ

និងមុនបឋម ែដលជទូេទអនកនឹ ងសិក អំ ពីពកយ

យមិនខ្វល់អំពីេវយយករណ៍េទ។ ចំេពះករណីែដល្រគូរបស់អនកបន

អង់េគ្លសកនុងករបេ្រង ន

បនែដរ ្រគន់ែតមិន

អង់េគ្លស (Starter)

្ត ប់
យ

យចប់

្ត ប់ និងនិ យយ។

អង់េគ្លសក្រមិតេលើមធយម និងក្រមិតឧត្តម និងករព្រងឹងបែនថម

ន ជំនញសរេសរ ជំនញ

្ត ប់ និងជំនញនិយយ (Upper & Advance)

ក់កលៃនថនក់េលើមធយម និងក្រមិតឧត្តម ែដលអនកនឹងសិក នូវពកយ ក៏ដូចជ

ឃ្ល និង្របេយគសំខន់ៗជេ្រចើន។ ករវ ិភគេទេលើអតថន័យ េ
និងេវយយករណ៍ ជេរឿយៗ្រតូវបនេ្របើ។ មយ៉ ងវ ិញេទៀតជំនញ
និងជំនញនិយយរបស់អនក នឹង្រតូវបនព្រងឹង។

យែផ្អកេលើពកយ ឃ្ល ្របេយគ
ន ជំនញសរេសរ ជំនញ

្ត ប់

3> esckþIsnñidæan

(Conclusion)

ខញុំបទសូមអធយ្រស័យ្របសិនេបើករេលើកេឡើងបទពិេ

មនលកខណៈដូចជករែណនំ។ យ៉ ង

ធន៍ៃនករសិក ភ

អង់េគ្លសខងេលើេនះ

យខញំុបទសូមេធ្វើករអៈ ងថ ករេលើកេឡើង
ខងេលើេនះ គឺពិតជែផ្អកទំង្រសុងេទេលើបទពិេ
ធន៍េ យផទល់ និងេ យ្របេយលរបស់ខំុញ
បទ។ េហើយ ខញំុបទសងឃឹមថ

ក៏េ

ចនឹងមន្របេយជន៍ស្រមប់េ

កអនក។

េដើមបីជជំនួយបែនថមែផនក

ម រតីកុងករករសិ
ន
ក ភ
អង់ េគ្លសដល់ចំនុចេជគជ័ យ ខញំុបទសូម
េលើកេឡើងអំពីទស នៈយល់ដឹង ក៏ដូចជពកយទូនមនមួយចំនួនដូ ចខង្រកម៖
ទី១ ចូរេរៀនេដើមបីអួតពី ចំេណះដឹងរបស់អនក ្របេសើរជងេរៀនេដើមបីអួតពី

េរៀនរបស់អនក!

ទី២ ចូរេរៀនេដើមបីចំេណះ និងេឡើងថនក់ ្របេសើរជងេរៀនេដើមបីេឡើងែតថនក់ ែតអត់េចះអីេ

ះ!

ទី៣ ចូរេចះេធ្វើមុខ្រកស់េដើមបីេជគជ័យេទៃថងមុខ កុំ្រគន់ែតេគបង្អប់ តូចចិត្តឈប់េរៀនភ្លម!
ទី៣ ចូរកុំភក្តីនឹងពកយ

្ត យ

ស់។ េនឆនំទី២ េលើកេឡើងថៈ

្ត យ

អង់េគ្លស េ្រពះអត់បនេរៀនកលពីឆនំទី១។ ដល់ឆនំទី៣ េលើកេឡើងថៈ
ភ

ស់អត់េចះភ
្ត យ

អង់េគ្លស េ្រពះអត់បនេរៀនកលពីឆនំទី២។ ដល់ឆនំទី៤ េលើកេឡើងថៈ

េចះភ
្ត យ

អង់េគ្លស

េ្រពះអត់បនេរៀនកលពីឆនំទី៣។

ស់អត់េចះ
្ត យ

ស់អត់

ដល់អត់ករងរេធ្វើេនែតភក្តីនឹងពកយ

ស់។

Email: info@bigsek.org; Website: www.bigsek.org

