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ការសកិស្ាគជឺាមលូដ្ឋានគ្ឹះដ៏សខំាន់
សម្ប់ស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្សមួយ។
វាគឺជាធាតុដ្លត្ូវពង្ឹងដើម្បីការ-
រកីចម្ើនសមប្់មនសុស្ជនំាន់កយ្
នៅក្នុងសង្គម។ សាលាអន្តរជាតិ
កាណាដ(CIS)ភ្នំព្ញគឺជាសាលា
ឈានមុខគ្ដ្លផ្តល់ការសិក្សាគ្ប់
ជ្ងុជយ្ដល់សសិស្ានុសសិស្នៅក្នងុ
ប្ទ្សកម្ពុជា។
លើសពីន្ះទៀតសាលាអន្តរជាតិ

CISមានតុល្យភាពខ្ពស់ទាំងលើផ្ន្ក
រងឹនងិផ្នក្ទន់។ផ្នក្រងឹគឺសដំៅទៅលើ
គ្ឿងបរិកា្ខារ ឧបករណ៍និងសមា្ភារ
សម្ប់បង្ៀនចំណ្កឯផ្ន្កទន់គឺ
សដំៅលើទ្ពកោសលយ្ន្ការបង្ៀន 
(គណៈគ្ប់គ្ងសាស្ត្ចារ្យ)
ដល្ពោរពញ្ដោយជនំាញវជិា្ជាជីវៈនិង
ចក្ខុវិស័យខ្ពស់ក្នុងការបណ្តុះបណា្តាល
សិស្ស។ សាលាអន្តរជាតិ CISកំពុង
ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលន្ការសាង-
សង់អគារទំនើបនិងអគារមួយចំនួន
ទៀតដើមបី្ត្ៀមសមប្់ការសកិស្ាថ្នាក់
វិទ្យាល័យបនា្ទាប់ពីសិស្សបញ្ចប់ការ-
សកិស្ានៅកមិ្តអនវុទិយ្ាលយ័។ចពំោះ
ផ្ន្កទន់ (កម្មវិធីសិក្សា)សម្ប់
សិស្សថ្នាក់វិទ្យាល័យសាលាCIS
កំពុងដំណើរការដក់ពាក្យសុំកម្មវិ-
ធីសិក្សាស្តង់ដអន្តរជាតិ Interna-

tionalBaccalaureate(IB)។
លោកTonyGeorgeអ្នកសម្ប-

សម្ួលកម្មវិធីសិក្សានិងកម្មវិធី IB
បានប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ថ៖«ខ្ញុំបានជួប
គ្បូង្ៀននៅសាកលវទិយ្ាល័យនានា
ហើយពួកគ្សុទ្ធត្ចាប់អារម្មណ៍
ទៅនងឹកម្មវិធសីក្ិសាIBព្ះវាជាកម្ម-
វធិសីកិស្ាអន្តរជាតិដល្អភវិឌឍ្នសិសិ្ត
និងបណ្តុះបណា្តាលសមត្ថភាពនិស្សិត

ក្នុងការទទួលខុសត្ូវលើឥរិយាបថ
និងសុខុមាលភាពផ្ទាល់ខ្លួន»។
«កម្មវិធីន្ះបើកផ្លូវដល់ការសិក្សា

ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាសម្ប់សិស្សបញ្ចប់
ការសិកស្ានៅថ្នាក់វិទយ្ាល័យ។ផ្តតលើ
ការច្នប្ឌ្តិនងិសវ្ាកម្មសកិស្ា។ផ្តល់
ឱ្យសិស្សនូវសមត្ថភាពក្នុងការកំណត់
អត្តសញ្ញាណការផ្លាស់ប្តូរដ្លពួកគ្
ចង់ធ្វើនៅក្នុងពិភពលោកន្ះ»។
លោកBarrySquiresនាយក

សាលាCISមានបស្ាសនថ៍សាលា
CISចង់ឲ្យសិស្សទទួលបានបទ-
ពសិោធន្សវ្ាកម្មសិកស្ានៅសាលា។
គ្ូបង្ៀនរបស់សាលាCISនឹងដក់
បញ្ហាឲយ្សសិស្ច្ះគតិឲយ្បានសុីជម្
ដើម្បីស្វ្ងរកដំណោះស្យ។
លោកបញ្ជាក់ថនៅព្លដ្ល

សាលាCISទទួលបានភ្លើងខៀវពី
សា្ថាបន័មលូនធិិអបរ់ំអន្តរជាតិIBដើមប្ី
ប្ើប្ស់កម្មវិធីសិក្សា IBព្លនោះ
សាលានឹងមានកម្មវិធីសិក្សាដ្ល
ទទួលសា្គាល់ពីអន្តរជាតិចំនួន២គឺ
កម្មវិធីAlbertaនិងIB។
«សាលារបស់យើងត្ងត្ផ្តតលើ

បរិបទប្ទ្សកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់
ការបណ្តុះបណា្តាលនិងអប់រំដល់
យុវជនជំនាន់ក្យឲ្យកា្លាយជាអ្នក-
ដឹកនាំនាព្លអនាគត»។

លោកបន្ថ្មថ៖«ក្នុងនាមយើងជា
សាលាអន្តរជាតិសិស្សក៏មានចម្ុះ
ជាតិសាសន៍ដ្រ ដូច្ន្ះយើងមាន
កម្មវិធីសិក្សា២ភាសានៅក្មកម្ម-
វិធីសិក្សាAlbertaគឺភាសាបារាំងនិង
ចិន»។ លោកSquiresពន្យល់ថ
កម្មវធីិសក្ិសា២ភាសាន្ះផ្តលឱ្់យសសិស្
នវូឱកាសមួយដើម្បីរៀនភាសាកំណើត
របស់ពួកគ្។ក្ពីថ្នាក់ភាសាបារាំង
និងភាសាចិនសិស្សដ្លបានចុះ-
ឈ្មោះចូលរៀនកម្មវិធីទាំងន្ះក៏អាច
រៀនអំពីការសិក្សាសង្គមនិងវិទ្យា-
សាស្ត្ជាភាសាកំណើតរបស់ពួកគ្
ផងដ្រ។
លោកSquiresមានប្សាសន៍ថ

៖«យើងរក្សាទំហំថ្នាក់រៀនរបស់យើង
ឱ្យមានទំហំតូចល្មមសម្ប់សិស្ស
ចនោ្លាះពី១៦ទៅ២១នាក់សម្ប់
ថ្នាក់មួយ។ធ្វើដូចន្ះគឺអនុញ្ញាតឱ្យគ្ូ
អាចតាមដនសិស្សមា្នាក់ៗបានល្អិត-
ល្អន់។ សិស្សនៅសាលាCIS ក៏ត្ូវ
បានផ្តល់ឱកាសឲ្យរួមចំណ្កដល់
សង្គមតាមរយៈកម្មវិធីស្វាកម្មសហ-
គមន៍ផងដ្រ»។
លោកSquiresនិងលោកGeorge

មានមោទនភាពចំពោះកម្មវិធីសិក្សា
ន្ះពីព្ះវាជាគំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏ល្អ
សម្ប់សិស្សដ្លពួកគ្អាចកត់-

សមា្គាល់បញ្ហាសង្គមច្ះស្វង្រកដំណោះ- 
សយ្ច្ះរៀបចំផន្ការនិងសម្ច
ចិត្តដោយខ្លួនឯង។
លោកGeorgeមានប្សាសន៍ថ

សិស្សបានធ្វើការជាមួយអង្គការក្
រដ្ឋាភិបាលជាច្ើនសម្ប់ស្វាកម្ម
សហគមន៍របស់ពួកគ្ហើយត្ូវបាន
កោតសរសើរចំពោះការគិតប្កប-
ដោយភាពច្ន្ប្ឌិតក្នុងការបង្កើត
ដំណោះស្យដើម្បីកសាងសង្គម
មួយប្កបដោយសុខុមាលភាពនិង
ភាពរីករាយនៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។
IBគឺជាមូលដ្ឋានគ្ឹះអប់រំអន្តរជាតិ

ដ្លមានទីសា្នាក់ការនៅទីកុ្ងហ្សឺ-
ណ្វប្ទ្សស្វ៊ីស។វាផ្តល់នូវកម្មវិធី
អប់រំចំនួន៤គឺកម្មវិធី IBDiploma
Programកម្មវធីិIBCareer-related
Programmeសម្ប់សិស្សដ្ល
មានអាយុពី១៦ដល់១៩ឆ្នាំ,កម្មវិធី
IBMiddleYearsProgramសមប់្
សសិស្ដល្មានអាយុពី១១ដល់១៦
ឆ្នាំ និងកម្មវិធី IBPrimaryYears
Programmeសម្ប់កុមារអាយុ
ចាប់ពី៣ដល់១២ឆ្នាំ។
ដើម្បីបង្ៀនកម្មវិធីទាំងន្ះបាន

សាលារៀនត្ូវទទួលការអនុញ្ញាតពី
កម្មវធីិInternationalBaccalaure-
ateជាមុនសិន៕   
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សិសៃសកំពុង តៃៀមខ្លនួ ចូលរៀន 
ថ្នាក់វិទៃយាល័យ និងកម្មវិធី IB ដៃល ជា 
អាទិភាពដ៏សំខាន់នាពៃលបច្ចបុៃបន្ន   ។  
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វធិសីាស្ត្ReggioEmiliaត្វូបាន
យកមកអនុវត្តនៅថ្នាក់មត្ត្យ្យន្
សាលាអន្តរជាតិកាណាដ(CIS)
ភ្នំព្ញដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការ-
បស្្យ័ទាកទ់ងគា្នារវាងកមុារនងិគ្ូ
និងរវាងគ្ូជំនួយនិងកុមារឲ្យកាន់ត្
មានភាពរស់រវីក។  នាយកសាលា
មត្ត្យ្យលោកស្ីKarenHolmes
បានឲ្យដឹងថកុមារកើតមកមាន
អត្តចរិតពីកំណើតហើយចរិតរបស់
ពួកគ្គឺការចង់ដឹងចង់ឃើញនិងចង់
រៀនសូត្។
លោកស្ីថ្ល្ងថ៖«អ្វីដ្លយើង

កំពុងធ្វើតាមរយៈ(សកម្មភាព)ល្ង
កម្សាន្តន្ះ គឺកំពុងផ្តល់ឱ្យពួកគ្នូវ
ឱកាសជាច្ើន(ដើម្បីរៀនសូត្)
ដល្សកម្មភាពទាងំនោះបហ្ល្មនិ
មាននៅផ្ទះរបស់ពួកគ្ទ្។កុមារមាន
ឥរិយាបថខុសៗគា្នាបើធៀបទៅនឹង
មនុស្សព្ញវ័យ»។
លោកស្ីHolmesបន្តថ៖«បើ

មនុស្សព្ញវ័យយើងបណ្តុះបណា្តាល
នៅក្នងុសាលាតាមលក្ខណៈផ្ស្ងដោយ
គ្ូគន្ត់្ផ្តល់ការណនំ្ាហើយពកួគ្
ធ្វើតាម។នៅឯសាលាCISយើង
ផ្តតលើសកម្មភាពជាក់ស្ត្ងដើម្បី
ធានាថគ្ូដងឹអពំីអ្វដីល្ត្វូធ្វើដើមប្ី
ឱ្យកុមារចូលរួមនៅក្នុងការល្ង»។

លោកស្ីបញ្ជាក់ទៀតថ គ្ូទាំង-
អស់ដ្លបង្ៀនថ្នាក់មត្ត្យ្យនៅ
សាលាCISគឺសុទ្ធត្មានបរិញ្ញាបត្
ឬសញ្ញាបត្ក្នុងការបង្ៀនដល់កុមារ
តូចៗ។គ្ូទាំងអស់ទទួលបានការ-
បណ្តុះបណា្តាលជំនាញច្បាស់លាស់
ដ្លយល់ដឹងអំពីរបៀបប្ស្័យ
ទាក់ទងជាមួយកុមារ។
យើងដឹងថ វាមានសារៈសំខាន់

ណាស់ក្នុងការមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់
ជាមួយកុមារដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគ្
ឲ្យមានការគិតសុីជម្។គ្ួជំនួយ
ធ្វើការជាមួយកុមារដោយចាប់ផ្តើម
ការសន្ទនាទៅវិញទៅមក។

ថ្ល្ងអំពីវិធានការសុវត្ថិភាពលោក-
ស្ីHolmesបញ្ជាក់ថគ្ូមា្នាក់មើល
ការខុសត្ូវចំពោះកុមារចំនួន៤នាក់។
នៅព្លពួកគ្មានអាយុ៤ឬ៥ឆ្នាំ
វិធីសាស្ត្ន្ះត្ូវបានប្តូរ គឺគ្ូមា្នាក់
ទទួលខុសត្ូវមើលកុមារចនោ្លាះពី៨
ទៅ៩នាក់។
ឧទាហរណ៍នៅឯសាខាBassac

Gardenយើងមានកាម្រា៉ាសុវត្ថិភាព
បពំាក់នៅកន្លង្កមុារលង្កមស្ាន្តនៅ
អាងហ្លទឹកនិងថ្នាក់រៀន។
ចំពោះការបង្ៀនយើងមានវិធី

សាស្ត្«scaffolding»ជាវិធីសាស្ត្
មួយដ្លគ្ូត្ូវបង្ហាញអំពីរបៀប

ដោះស្យបញ្ហាដល់សិស្សហើយឲ្យ
សសិស្អនវុត្តនិងផ្តល់ការគាទំ្នៅពល្
ពួកគ្ត្ូវការ។
«មិនម្នកុមារទាំងអស់ស្ថិតនៅ

ក្នុងកម្ិតដូចគា្នានោះទ្ដូច្ន្ះហើយ
ការបង្ចក្ជាក្មុតចូៗដើមប្ីអនវុត្ត
វធិសីាស្ត្គមឺានសារៈសខំាន់ណាស់។  
លោកស្ីHolmesលើកឡើងថ៖
«បស្និបើយើងដងឹថកមុារនោះមនិ
ដ្លប្ើកន្្តពីមុននោះយើងនឹង
បង្ៀនគាត់មួយទល់មួយដើម្បី
បង្ហាញគាត់ពីរបៀបកាន់កន្្ត។
លោកស្ីបន្ថម្ថសាលាCISធ្វើ

ការជាមួយគ្ូដ្លបានធ្វើការស្វ-

ជ្វយា៉ាងច្ើនហើយបានអាន
ឯកសារស្តីពីការអភិវឌ្ឍខួរក្បាល។
«គ្ូក៏ត្ូវបង្ហាញអំពីកម្ិតន្

ការគតិខសុៗគា្នានៅក្នងុការរៀបសាជី
រាងពីរា៉ាមីតផងដ្រ។វាត្ូវប្ងច្ក
តាមប្ភ្ទន្ការគិតពីកមិ្តទាប
ឡើងទៅហើយដបំងូសសិស្ត្វូទន្ទញ្
ឬចងចាំដ្លជាវិធីធ្វើងយស្ួល
បំផុត»។
«យើងប្ើកណំតត់្សុជីម្ដើមប្ី

តាមដននិងពិនិត្យមើលការវិវឌ្ឍ
របស់កមុារ។យើងក៏ពយ្ាយាមមើលពី
តម្វូការរបស់កមុារមា្នាក់ៗ នងិផ្តលឱ់យ្
ពួកគ្នូវអ្វីដ្លត្ូវពង្ីកការគិត
និងការចង់ដឹងចង់ឃើញរបស់ពួកគ្
ផងដ្រ»។
វិធីសាស្ត្ ReggioEmiliaគឺជា

ទស្សនវិជា្ជាអប់រំផ្តតលើការអប់រំនៅ
ថ្នាក់មត្ត្យ្យនិងបឋមសិក្សា។វាជា
គរុកោសល្យដ្លផ្តតលើការច្ន្-
ប្ឌិតនិងអនុវត្តផ្ទាល់របស់សិស្ស
នៅក្នុងបរិយាកាសដ្លជំរុញដោយ
ទំនាក់ទំនង។
កម្មវិធីន្ះគឺផ្អ្កលើគោលការណ៍

ន្ការគោរពការទទួលខុសត្ូវ
និងសហគមន៍តាមរយៈការស្វ្ងរក
ពីកម្មវិធីសិក្សាដ្លអនុវត្តដោយ
ខ្លួនឯង៕

ប្រើប្រស់វិធីសាស្ត្រReggio Emiliaដើម្បីជំរុញការរៀនសូត្រតាមរយៈការល្រង
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