សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
នាយកដ្ឋានដដគូគ្គួសា សាលារ ៀន និងសហគមន៍

ិ យ
កមម វធ
ី ុតធ
ិដ ម៌ខាងសា
ដ រោយល្អដច
ូ រដើម វិញរៅតាមទីសាលារ ៀនដដល្មាន 3 ជាន់ថ្នាក់

អនដ គមន៍

ជាន់ទី 3

សាជាថ្មី

កា ោំគ្ទសំរារ់កូនសិសសមួយនាក់

5%

ជាន់ទី 2

អរ់ រំ ដើមបីសា
ដ រោយល្អដូចរដើម វិញ
15%

កា រ្ៃយ
ើ តរកាុងល្កខណៈមិន
ដ្ឋក់រទសកូនសិសស ចំរពាុះ
កា ខូចខាត ឬជរមាៃុះោា

ជាន់ទី 1

កសាងសហគមន៍
ចំនួនកូនសិសស 100%

ទំនាក់ទំនងោា
កា អនុវតដន៍ និងជំនាញខាងរដ្ឋុះគ្សាយរញ្ហាសងគម និងខាងកា រគ្រើោ មមណ៍

ជាន់ទី 1 គ្តូវបានរគ្រើគ្បាស់រៅកាុងថ្នាក់រ ៀន តាមកា ររងាើតគ្កុមអា កកា ពា គ្ររោជន៍ ួម រដើមបីររងាើតទំនាក់ទំនងរៅកាុង
ចំរោមកូនសិសស និងររងាើតគុណតដមៃ ួម។ រោល្រៅ គឺរដើមបីររងាើតថ្នាក់រ ៀននានា ដដល្មានកា យកចិតដទុកដ្ឋក់ និង
មានសុវតថិភាព រដើមបីរោយកូនសិសសោចរ ៀនសូគ្ត។
ជាន់ទី 2 រគ្រើគ្បាស់ទគ្មង់កា នានាសំរារ់គ្កុមអា កសា
ដ រោយល្អដូចរដើម វិញ ដូចជា កា ជួរគ្រជុំសដីពីកា នាំ សគ្មុុះសគ្មួល្
ោា ឬកា ជួរជុំគ្កុមគ្គួសា រដើមបីរ្ៃើយតរចំរពាុះរញ្ហាដ្ឋក់ វិន័យអរ់ ំ។ កា ទំងរនុះ ជួយរធវើរោយមានកា គ្សុុះគ្សួល្ោា
សំរារ់ជន ងរគ្ោុះ សំរារ់អាករធវើខុស និងសំរារ់សហគមន៍សាលារ ៀន។
ជាន់ទី 3 ជួយគ្ទគ្ទង់ដល្់កា វិល្គ្តឡរ់មកវិញដនកូនសិសសទំងឡាយ រគ្កាយពីពួករគគ្តូវបានរញ្ឈរ់ររោ
ដ ុះោសនាពី
សាលារ ៀន បានរគចសាលា បានររណដញរចញពីសាលារ ៀន ឬបានជារ់កុង
ា ពនធ នាោ ។ រោល្រៅ គឺរដើមបីទទួល្សា
វ
គមន៍យុវសិសសដដល្ វិល្ចូល្មកកាុងសហគមន៍សាលារ ៀនវិញ កាុងល្កខណៈមួយ ដដល្រល្ើកសទួ យរោយកូនសិសសទទួល្
បានរជាគជ័យកាុងកា សិកា។
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សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
នាយកដ្ឋានដដគូគ្គួសា សាលារ ៀន និងសហគមន៍

កមម វិធីយុតដិធម៌ខាងសា
ដ រោយល្អដូចរដើម វិញសំរារ់សាលាទំ ងមូល្
កមម វិធីយុតដិធម៍ខាងសា
ដ រោយល្អដូចរដើម វិញ (កមម វិធី RJ) រនុះ គ្ទគ្ទង់សាលារ ៀនសគមន៍រំរ ើរសវាទូល្ំទូលាយ តាម
កា ររងាើត

សហគមន៍សាលារ ៀននានាដដល្មានកា យកចិតទ
ដ ក
ុ ដ្ឋក់ផ្ល្
ដ ស
់ មភាព និងទទួល្បានរជាគ

័ រដ្ឋយរធវើកា កា ពា និងរល្ើកមករដ្ឋុះគ្សាយកាុង ល្កខណៈមិនដ្ឋក់រទសកូនសិសស រដើមបីជួយរោយពួករគមានកា
ជយ
ទទួល្ខុសគ្តូវ រហើយនិងរធវើរោយមានកា គ្សុុះគ្សួល្ោារឡើង វិញ ចំរពាុះកា គ្រគ្ពឹតដ កាុងល្កខណៈឆារៅ ំខាន។ គ្រតិរតដិ
កា សា
ដ រោយល្អដូចរដើម វិញរនុះ កាត់រនថយោគ្តាដនកា រញ្ឈរ់កូនសិសសររោ
ដ ុះោសនាពីសាលារ ៀន និងកាត់រនថយ

ិ យ
កា ដ្ឋក់វន
័ អរ់ ដំ ដល្មានល្កខណៈមិនសមាមាគ្តោាតាមជាតិសាសន៍ដនកូនសិសស។
តាមគុណតដមៃ រោល្កា ណ៍ និងកា អនុវតដន៍ ដដល្សហគមន៍កុង
ា គ្សុកបានរគ្រើគ្បាស់អស់ យៈរពល្ជារគ្ចើនឆាាំមក កមម
វិធីយុតដិធម៍ខាងសា
ដ រោយល្អដូចរដើម វិញរនុះ រង្កាញពីកា ផ្លៃស់រដូ នូវ ររៀរដដល្សាលារ ៀននានា រធវើកា រ្ៃើយតររៅ
នឹងោករបកិ ិោ និងរល្ើកសទួ យដល្់កា ដ្ឋក់ វិន័យអរ់ ំ។ កមម វិធីយុតដិធម៍ខាងសា
ដ រោយល្អដូចរដើម វិញ ផ្ដល្់មរធោ
បាយមួយរផ្សងរទៀត រគ្ៅពីចារ់គ្រតិរតដិដ្ឋក់រទស ដដល្បានរញ្ហាក់រោយរ

ើញថ្ន ជាចារ់ោមនគ្រសិទធភាព រហើយ

តាមកា ពិត វា ឹតដតរធវើរោយកូនសិសសធ្លៃក់ចូល្កាុងគ្រព័នធទញទមាៃក់ចូល្កាុងពនធនាោ ។

ិ ីយុតដិធម៌ខាងសាដ រោយល្អដូចរដើម វញ
ិ គឺជាដំរណើ កា មួយ កាុងកា រធវើរោយអា កទំងរនាុះ ដដល្ជារ់ជំពាក់កុ ង
“កមម វធ
ា
កា រធវើខុសអវ ីមួយ ចូល្ ួមពាក់ពាន់រោយបានរគ្ចើន រំផ្ុត រហើយរដ្ឋយ ួមោាកាុងកា រធវើអតដសញ្ហាណកមម និងរល្ើកមក
រដ្ឋុះគ្សាយអំពីកា ខូចខាត រសចកដីគ្តូវកា និងកាតពវកិចនា
ច នា រដើមបីរធវើរោយគ្សុុះគ្សួល្ោា និងរដើមបីរធវើអវីៗ រោយបាន
គ្តឹមគ្តូវរំផ្ុត” (Howard Zehr, 1990)

ិ ី RJ
ដំរណើ ដនកមម វធ
កសាងសហគមន៍ និងរ្ៃើយតររៅនឹងកា ខូចខាត។

គ្កុមអា កកា ពា គ្ររោជន៍ ួម

ររងាើតទីកដនៃង
សំរារ់រធវើកា ពិភាកាោា

កិចគ្ច រជុំដនគ្កុមគ្គួសា
កិចគ្ច រជុំដនសហគមន៍
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កា សនទនារផ្លដតរល្ើកា សា
ដ
រោយល្អដូចរដើម វិញ

កា នាំ សគ្មុុះសគ្មួល្

