
វគ្គបណ្ដ ុះបណ្្ដល «គ្គ្ូឧទ្ទេសសដខភាពសិក្សា» ទ្លើក្សទើ ៩ គ្រូវបានទ្្វើទ្ ើងចាប់ពើថ្ងៃទើ ៣១ ខខរដលា រហូរដល់ថ្ងៃទើ ២វចិ្ឆិកា ទ្ៅ
សណ្ដា គារហដើម៉ា វ៉ា រ ើ រាជធានើភ្នំទ្ពញ។ ទ្ៅក្សនដងពិ្ើទ្បើក្ស ឯក្សឧរម្ ទ្វជជបណឌិ រ យង់ គ្ន្ធា រទិា អនដគ្បធានថ្នន្ធយក្សដ្ឋា នសដខភាពសិក្សា

ទ្ច្ញផ្សាយ៖ ថ្ងៃគ្ពហសបរិ៍៨ទ្ក្សើរខខមិគ្សិរឆ្ន ខំាលច្ត្វវ សក័្សព.ស. ២៥៦៦គ្រូវនឹងថ្ងៃទើ១ខខ្នូឆ្ន ២ំ០២២

គ្ទ្គ្មងអភិ្វឌ្ឍន៍សដខភាពសកិ្សាសគ្មប់ក្សដមរក្សមពដជា

ទ្លខ ៩

វគ្គបណ្ដ ុះបណ្្ដលទ្លើក្សទើ ៩

គ្ពឹរតិបគ្រព័រ៌មន

ទ្លាក្សគ្សើ ថ្សរូ ឈកិាទ្ហគ (Saito Chikage) ថ្នសាក្សលវទិាល័យ ថ្សត្វម គ្បទ្ទសជប៉ាដន (ទទួលបនេដក្សថ្នជំពូក្សទើ ៨)
បានចូ្លរមួទ្ៅក្សនដងឧទ្ទេស ១-១ ត្វមរយៈអនឡាញ។ ទ្លាក្សគ្សើ បានបក្សគ្សាយពើបញ្ហា ថ្នការទ្ខាយគ្ំទ្ហើញក្សនដងច្ំទ្ណ្ដម
សិសសជប៉ាដនទ្ៅក្សំ ដងប៉ាដន្ធា នឆ្ន ងំាើៗទ្នុះ។ ទ្យើងគ្រូវគ្ិរពិចារណ្ដថាទ្រើក្សដមរច្ំណ្ដយទ្ពលប៉ាដន្ធា នជាមួយឧបក្សរណ៍ឌ្ើជើងល។

បានផ្ស្ល់មរិសាវ គ្មន៍សគ្មប់វគ្គបណ្ដ ុះបណ្្ដលទ្នុះ។ ឯក្សឧរ្ម បណឌិ រ សិរ ទ្សង
ន្ធយក្សថ្នវទិាសាា នគ្រដទ្កាសលយរាជធានើភ្នទំ្ពញ និងទ្លាក្សបណឌិ រ អាសាគ្រឹា៉ា
ត្វកាសដើ គ្បធានគ្ទ្គ្មងអភ្វិឌ្ឍន៍សដខភាពសិក្សាសគ្មប់ក្សដមរក្សមពដជា ក៏្សបានខងែង
សដនេរក្សថាទ្បើក្សវគ្គទ្នុះផ្សងខដរ។

ទ្ៅក្សនដងសដនេរក្សថា ពួក្សគារ់បានទ្លើក្សទ្ ើងពើសារៈសំខាន់ថ្នការទ្លើក្សក្សមពស់
សក្សមាភាពសដខភាពសិក្សាទ្ៅគ្បទ្ទសក្សមពដជា។ ឯក្សឧរ្ម បណឌិ រសិរ ទ្សង បានមន
គ្បសាសន៍ថាគ្ណៈគ្គ្ប់គ្គ្ងរពំឹងថា គ្គ្ូឧទ្ទេសបទ្គគ លជំន្ធញសដខភាពសិក្សានឹងអាច្

ទ្ៅក្សនដងឧទ្ទេស ១-១ គ្ឺស្ើអំពើសដខភាពខភ្នក្ស និងទ្្ាញទ្ៅក្សនដងជំពូក្សទើ ៨។ ទ្នុះគ្ឺជា
ឧទ្ទេសច្ដងទ្គ្កាយពើទ្សៀវទ្ៅសិក្សាទ្គាលរបស់មដខវជិាជ សដខភាពសិក្សា។
គ្គ្ូឧទ្ទេសបទ្គគ លបានពនយល់អំពើមដខគររបស់ខភ្នក្ស អដើខពទ្មគ្រូប(ការទ្មើលជិរមិន

ច្ាស់) មើញូប (ទ្មើលឆ្ៃ យមិនច្ាស់) និងមដខគររបស់មរ់ទ្្ាញ។ល។ ទ្ៅក្សនដងជំពូក្ស
ទ្នុះ គ្គ្ូឧទ្ទេសបានទ្ដើររួជាសិសសបគា ញពើការដ្ឋក់្សពណ៌បគា ញពើអាច្ម៍ទ្្ាញ និងរទ្បៀប
ដដសទ្្ាញ។ ត្វមរយៈសក្សមាភាពទងំទ្នុះ សិសានដសិសសអាច្ទ្មើលទ្ ើញពើខផ្សនក្សខដលពួក្ស
ទ្គ្ដដសទ្្ាញមិនបានសាា រលា និងទ្រៀនពើរទ្បៀបទ្គ្បើគ្បាស់គ្ចាសដដសទ្្ាញគ្បក្សបទ្ដ្ឋយ
គ្បសិទាភាព។

ទ្ៅក្សនដងឧទ្ទេស ១-២ គ្ឺជាការទ្្វើបទបគា ញទ្ដ្ឋយគ្គ្ូឧទ្ទេសបទ្គគ លស្ើពើការខច្ក្សរខំលក្សបទ
ពិទ្សា្ន៍ថ្នវគ្គបណ្ដ ុះបណ្្ដលគ្គ្ូឧទ្ទេសបទ្គគ លសដខភាពសិក្សាទ្ៅគ្បទ្ទសជប៉ាដន។
ទ្ោងត្វមបទបគា ញពើគ្គ្ូឧទ្ទេសបទ្គគ ល៖
▶ ការទ្្វើបទបគា ញទ្ដ្ឋយគ្គ្ូយូទ្គគ (គ្គ្ូសដខភាពសិក្សា) ពិរជាគ្ួរ្យចាប់អារមាណ៍ណ្ដស់។
ទ្យើងក៏្សបានទ្រៀនថាទ្ៅក្សនដងច្ំទ្ណ្ដមសិសសទ្ៅគ្បទ្ទសជប៉ាដនក៏្សមនបញ្ហា ផ្សែូវច្ិរតខដរ។
▶ រគ្មូវការអប់រពំិទ្សសគ្ឺគ្ួរ្យចាប់អារមាណ៍ណ្ដស់។ ទ្យើងគ្រូវខរពិចារណ្ដទ្ ើងវញិពើការ
អប់រ ំ្ យមនភាពទូលំទូលាយសគ្មប់ក្សដមរពិការទ្ៅគ្បទ្ទសក្សមពដជា។

កាែ យជាគ្គ្ូឧទ្ទេសបទ្គគ លថាន ក់្សជារិន្ធទ្ពលអន្ធគ្រ ទ្ដើមបើដឹក្សន្ធសំក្សមាភាពសដខភាពសិក្សាទ្ៅក្សនដងគ្បទ្ទសក្សមពដជារបស់ទ្យើង។

1



បទបគា ញស្ើពើការសទ្គគគ ុះបឋមទ្ៅសាលាទ្រៀន
ទ្ៅថ្ងៃទើ ២ ថ្នវគ្គបណ្ដ ុះបណ្្ដលទ្លើក្សទើ ៩ គ្ឺជាឧទ្ទេសស្ើពើការសទ្គគគ ុះបឋម។

ទ្យើងបានទ្រៀនអំពើច្ំទ្ណុះដឹងមូលដ្ឋា នស្ើពើការសទ្គគគ ុះបឋមរចួ្មក្សទ្ហើយទ្ៅវគ្គបណ្ដ ុះ
បណ្្ដលទ្លើក្សទើ ៧។ ដូទ្ច្នុះទ្លើក្សទ្នុះ គ្គ្ូឧទ្ទេសទងំអស់បានទ្្វើការអនដវរតទ្ដ្ឋយផ្ទេ ល់។

ការសទ្គគគ ុះបឋមមនភាពចាបំាច់្ក្សនដងកាលទ្ទសៈទ្ផ្សសងៗដូច្ជា ជួយសទ្គគគ ុះជើវរិ
ទ្្វើ្យរបួសឆ្ប់ជាសុះទ្សបើយ និងការ់បនាយការឈចឺាប់។ ទ្ទុះជាោ៉ា ងណ្ដក៏្ស
ទ្ដ្ឋយ ទ្ដ្ឋយសារគ្គ្ូបទ្គ្ងៀនមិនមនជាបដគ្គលិក្សសដខាភ្ិបាលទ្ទទ្ន្ធុះ គ្គ្ូបទ្គ្ងៀនមិនអាច្
ផ្ស្ល់ការពាបាលទ្វជជសាគសត រមួទងំការផ្ស្ល់្សងដល់សិសសបានទ្ ើយ។ ទ្ហរដទ្នុះ គ្គ្ូ
បទ្គ្ងៀនគ្រូវទ្្វើទក់្សទងទ្ៅអាណ្ដពាបាលសិសស្យបញ្ជូ នកូ្សនរបស់ពួក្សគារ់ទ្ៅកាន់
មណឌ លសដខភាពទ្បើចាបំាច់្។

ការអនដវរតការពាបាលត្វមវ ិ្ ើសាគសត P.R.I.C.E រមួមន៖ ការការពារ(Protection)
ការសគ្មក្ស (Rest) ការសាំ្យគ្រជាក់្ស(Ice) ការសងករ់(Compression) ការទ្លើក្សទ្ ើង
(Elevation)។ ទ្យើងទ្គ្បើសមា រៈខដលគយគ្សួលនឹងរក្សបានទ្ៅត្វមរំបន់ជនបទ ដូច្
ជាឡាងំគ្ក្សដ្ឋស ងង់បាែ សេិច្ និងគ្ក្សម។ ទ្ពលខែុះ វពិបាក្សរក្សឧបក្សរណ៍ទ្វជជសាគសតសគ្មប់
សទ្គគគ ុះបឋម ប៉ាដខនតមនសមា រៈជាទ្គ្ច្ើនខដលអាច្យក្សមក្សទ្គ្បើជំនួសបាន។ វជាជំន្ធញ
សំខាន់សគ្មប់គ្គ្ូបទ្គ្ងៀនក្សនដងការរុិះរក្សដំទ្ណ្ដុះគ្សាយទ្ៅទ្ពលខដលគាា នឧបក្សរណ៍ទ្វជជសា
គសគគ្គ្ប់គ្គាន់។

ការទ្រៀបទ្រៀងទ្សៀវទ្ៅខណន្ធសំគ្មបគ់្គ្បូទ្គ្ងៀន -សដខភាពសកិ្សាសគ្មប់ក្សដមរក្សមពដជា-

ទ្ដើមបើទ្្ែើយរបទ្ៅនឹងសំទ្ណើ របស់វទិាសាា នគ្រដទ្កាសលយ (TEC) ទ្យើងបានទ្រៀបទ្រៀងទ្សៀវទ្ៅខណន្ធំ
សគ្មប់គ្គ្ូបទ្គ្ងៀនមដខវជិាជ សដខភាពសិក្សា។ ទ្យើងបានខណន្ធពំើទគ្មង់ថ្នទ្សៀវទ្ៅទ្នុះទ្ៅវគ្គបណ្ដ ុះបណ្្ដល
ទ្លើក្សទើ ៩ រចួ្ទ្ហើយ។

គ្ណៈគ្គ្ប់គ្គ្ងវទិាសាា នគ្រដទ្កាសលយ បានទ្សនើសដំ្យទ្យើងបញ្ហជ ក់្សពើអវើខដលគ្រូវបទ្គ្ងៀនក្សនដងទ្ម៉ា ងសិក្សា
នើមួយៗ ពើទ្គ្ពាុះជំពូក្សទ្ៅក្សនដងទ្សៀវទ្ៅសិក្សាទ្គាលមនខែឹមសារទ្គ្ច្ើន។ ទ្យើងទទួលបានសំទ្ណើ ជាទ្គ្ច្ើនអំពើ
ឯក្សសារជំនួយសគ្មប់ការគ្បទ្គ្ងៀន និងវ ើទ្ដអូបទ្គ្ងៀនជាទ្ដើម។ ងវើទ្បើទ្យើងមិនអាច្ទ្្ែើយរបទងំគ្សុងទ្ៅនឹង
សំទ្ណើ ររបស់ពួក្សទ្គ្ ប៉ាដខនតទ្យើងទ្ជឿជាក់្សថាទ្នុះគ្ឺជាអវើខដលគ្រូវការអភ្ិវឌ្ឍជាមួយនឹងគ្គ្ូឧទ្ទេសខដលទទួលបនេដក្ស
ទ្ៅវទិាសាា នគ្រដទ្កាសលយក្សនដងរយៈទ្ពលប៉ាដន្ធា នឆ្ន ខំាងមដខទ្នុះ។
ទ្សៀវទ្ៅខណន្ធទំ្នុះបានបក្សគ្សាយអំពើ៖ ទ្គាលទ្ៅខដលសដខភាពសិក្សាមនបំណងសទ្គ្មច្្យបានទំន្ធក់្ស

ទំនងរបស់វទ្ៅនឹងទ្គាលទ្ៅរបស់វទិាសាា នគ្ដរទ្កាសលយ ច្ំណដ ច្សំខាន់ៗសគ្មប់ខក្សលមាការបទ្គ្ងៀនជំពូក្ស
នើមួយៗ វ ិ្ ើសាគសតថ្នការបទ្គ្ងៀនជំពូក្សនើមួយៗ បំណិនខដលគ្រូវទ្គ្បើទ្ៅក្សនដងទ្មទ្រៀន និងគ្នែឹុះក្សនដងការទ្រៀនខផ្សាក្ស
ទ្លើគ្ទ្គ្មង(Project-Based-Learning)។ ខ្ដ ំសូមអំពាវន្ធវ្យទ្លាក្សគ្គ្ូអនក្សគ្គ្ូឧទ្ទេសទ្ៅ វទិាសាា ន
គ្រដទ្កាសលយទងំអស់ សូមទ្្វើការរមួគាន ទ្ដើមបើខក្សលមាទ្សៀវទ្ៅសិក្សាទ្គាល និងទ្សៀវទ្ៅខណន្ធសំគ្មប់គ្គ្ូ
បទ្គ្ងៀនទ្នុះទងំអស់គាន ។
ទ្យើងខ្ដ ំសងឃមឹថាអនក្សទងំអស់គាន អាន ទ្ហើយទ្គ្បើគ្បាស់ទ្សៀវទ្ៅខណន្ធទំ្នុះទ្ដ្ឋយគ្បុងគ្បយរ័ន។

ទ្លាក្សសាគសាត ចារយ អាសាគ្ឹរា៉ា ត្វកាសដើ

វគ្រូវការទ្ពលទ្វលាយូរទ្ដើមបើបទ្គ្ងៀនឬទ្រៀនពើសារៈសំខាន់ថ្នសដខភាពសិក្សា។
វមនសារៈសំខាន់ណ្ដស់ក្សនដងការបនតការសិក្សាទ្ពញមួយជើវរិ។

អវើខដលគយទ្ច្ុះគ្ឺគយទ្ភ្ែច្។
គ្គ្ូបទ្គ្ងៀនលាគ្ឺជាគ្គ្បូទ្គ្ងៀនខដលទ្ៅខរបនតការទ្រៀនរបសខ់ែនួជានចិ្ ។

អដឹទ្អណដ ម៉ា រទិ្អ
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ទ្ៅក្សមាវ ិ្ ើច្ដងទ្គ្កាយថ្នសិកាា សាលាទ្នុះ គ្ណៈគ្គ្ប់គ្គ្ង ក៏្សដូច្ជាគ្គ្ូឧទ្ទេសថ្នវទិាសាា នគ្រដទ្កាលយបានរ ើក្សរាយនឹងការទ្លងក្សំសានត
ជាមួយខលបងទ្គាលទ្ៅអភ្ិវឌ្ឍន៍គ្បក្សបទ្ដ្ឋយច្រ ើភាព «សដហគូរដគ្ឹ» (SDGs “Sugoroku”) ។ «សដហគូរដគ្ឹ» គ្ឺជាខលបងក្ារគ្បថ្ពណើ របស់
ជប៉ាដន។ គ្ក្សុមហ ដនសូសល ខមទ្ភ្ើស បានបទ្ងកើរខលបង «សដហគូរដគ្ឹ» ខដលអនដញ្ហា រិ្យទ្យើងទ្លងក្សំសានតបទ្ណ្ើ រ ទ្ហើយទ្រៀនពើទ្គាលទ្ៅ
អភ្ិវឌ្ឍន៍គ្បក្សបទ្ដ្ឋយច្រ ើភាពបទ្ណតើ រ។

គ្ក្សុមហ ដន សូសល ខមទ្ភ្ើស (Social Compass) គ្ឺជាសាា ប័នថ្នអនក្សរច្ន្ធ និងសិលបក្សរខដលខសវងរក្សការទ្ដ្ឋុះគ្សាយបញ្ហា សងគម
ត្វមរយៈអំណ្ដច្ថ្នសិលបៈ។ ពួក្សទ្គ្ក៏្សជាផ្សលិរក្សរថ្នផ្ទេ ងំរូបភាពសគ្មប់ការបគា ញផ្ទេ ងំរូបភាពអំពើសដខភាពសិក្សារបស់អងគការ
គ្ើហសូណ្ដដូច្បានទ្ ើញទ្ៅអរាបទខាងទ្លើផ្សងខដរ។ គ្ទ្គ្មង SHCC ក៏្សមនការសហការគាន ជាទ្គ្ច្ើនជាមួយគ្ក្សុមហ ដនសូសល ខមទ្ភ្ើស
ទ្នុះផ្សងខដររមួមន៖ការផ្សលិររូបភាព និងការរច្ន្ធគ្គ្មបទ្សៀវទ្ៅសិក្សាទ្គាលមដខវជិាជ សដខភាពសិក្សាសគ្មប់វទិាសាា នគ្រដទ្កាសលយ
និមិរតសញ្ហា របស់គ្ទ្គ្មង SHCC ជាទ្ដើម។

ការចូ្លរមួសិកាា សាលា«អបរ់សំដខភាព» ម៉ា សដឹក្សដ យកឺា

ទ្ៅថ្ងៃទើ ២ ខខវចិ្ឆិកា គ្ទ្គ្មងSHCC បានចូ្លរមួសិកាា សាលា «អប់រសំដខភាព» ខដលទ្រៀបច្ំទ្ដ្ឋយមជឈមណឌ លគាគំ្ទការអប់រំ
គ្ើហសូណ្ដ(អងគការគ្ើហសូណ្ដ)។ អងគការគ្ើហសូណ្ដគ្ឺជាអងគការអនតរជារិមួយខដលគាគំ្ទវស័ិយអប់រទំ្ៅគ្បទ្ទសក្សមពដជារមួទងំការគាគំ្ទ
ខផ្សនក្សអប់រសំដខភាពដល់អនដវទិាល័យទ្ៅត្វមរំបន់ដ្ឋច់្គ្សោលក្សនដងទ្ខរតទ្កាុះក្សដង។ គ្ទ្គ្មង SHCC និងអងគការគ្ើហសូណ្ដ សហការគាន
ក្សនដងសក្សមាភាពពាក់្សព័នានឹងការអប់រសំដខភាព ទ្ដ្ឋយសារខរគ្ទ្គ្មង SHCC គាគំ្ទដល់វគ្គបណ្ដ ុះបណ្្ដលគ្រដនិសសរិទ្ៅវទិាសាា ន
គ្រដទ្កាសលយ(pre-service) ទ្ហើយអងគការគ្ើហសូណ្ដគាគំ្ទដល់គ្គ្ូបទ្គ្ងៀនទ្ៅក្សគ្មិរអនដវទិាល័យ (in-service)។ទ្យើងគ្ួរក្សរ់
សមគ ល់ផ្សងខដរថាគ្ទ្គ្មងទងំពើរសាិរទ្គ្កាមការគាគំ្ទពើមូលនិ្ើនើបប៉ាដនដូច្គាន ។
១. សិកាា សាលាស្ើពើ «ការបគា ញផ្ទេ ងំរូបភាព» ទ្ដ្ឋយអងគការគ្ើហសូណ្ដ

«ការបគា ញផ្ទេ ងំរូបភាព (Kamishibai)» គ្ឺជាការបគា ញផ្ទេ ងំរូបភាពខបបគ្បថ្ពណើ របស់ជប៉ាដនសគ្មប់ក្សដមរ។ វធាែ ប់មន
គ្បជាគ្បិយភាពមដនការមក្សដល់ថ្នវរតមនថ្នទូរទសសន៍។ ការបគា ញផ្ទេ ងំរូបភាពអាច្ផ្ស្ល់ភាពរ ើក្សរាយទ្ដ្ឋយខភ្នក្ស និងគ្រទ្ច្ៀក្ស ទ្ហើយ
ទ្ដ្ឋយសារខរវមិនគ្រូវការទ្គ្បើគ្បាស់អគ្គិសនើ ទ្គ្អាច្បគា ញវបានគ្គ្ប់ទើក្សខនែង សូមបើខរទ្ៅរំបន់ដ្ឋច់្គ្សោល។ បច្ ដបបនន អងគការ
គ្ើហសូណ្ដទ្គ្បើគ្បាស់ «ការបគា ញផ្ទេ ងំរូបភាព» ទ្នុះសគ្មប់ការអប់រសំដខភាពទ្ៅអនដវទិាល័យក្សនដងទ្ខរតទ្កាុះក្សដងជាសមា រៈឧបទ្ទេស។

អរាគ្បទ្ោជន៍ថ្នការទ្គ្បើគ្បាស់ «ការបគា ញផ្ទេ ងំរូបភាព» គ្ឺថាក្សដមរ
ក៏្សដូច្ជាគ្គ្ូបទ្គ្ងៀនអាច្ទទួលបានច្ំទ្ណុះដឹង។ វគ្ឺជាសមា រៈឧបទ្ទេស
ខដលអាច្ទ្គ្បើបានក្សនដងថាន ក់្សទ្រៀនទ្ដ្ឋយមិនចាបំាច់្មនច្ំទ្ណុះដឹងពើការ
អប់រំ សដខភាពជាមដន។ ទ្គ្អាច្ទ្ៅវថា «សមា រៈទ្រៀន និងបទ្គ្ងៀន»។

ការបគា ញទ្ដ្ឋយអនក្សឯក្សទ្ទសពើ «ការបគា ញផ្ទេ ងំរូប
ភាព» មក្សពើគ្កុ្សមហ ដនទ្បាុះផ្សាយមយួ គារប់ានទ្គ្បើ
សំទ្ ងទ្គ្ច្ើនគ្បទ្ភ្ទទ្ផ្សសងៗគាន ោ៉ា ងគ្រួ្យចាបអ់ារមាណ៍
ក្សនដងអំ ដងទ្ពលអនដវរតការបគា ញផ្ទេ ងំរូបភាព។

២. សិកាា សាលាស្ើពើ ខលបងទ្គាលទ្ៅអភ្វិឌ្ឍន៍គ្បក្សបទ្ដ្ឋយច្ើរភាព «សដហគូរដគ្»ឹ ទ្ដ្ឋយគ្ក្សមុហ ដនសូសល ខមទ្ភ្ើស  (Social Compass)

ការទ្លងខលបង «សដហគូរដគឹ្» គ្បក្សបទ្ដ្ឋយភាពសបាយ
រ ើក្សរាយ គ្សបទ្ពលទ្រៀនពើ SDGs ផ្សងខដរ។ វគ្រូវបានរច្ន្ធ
ទ្ ើងសគ្មបម់នដសសទ្ពញវយ័ និងសិសានដសិសស។

និមិរតសញ្ហា SHCC គ្គ្មបទ្សៀវទ្ៅសិក្សាទ្គាល
មដខវជិាជ សដខភាពសិក្សា

ផ្ទេ ងំរូបភាព
សគ្មប់«ការបគា ញផ្ទេ ងំរូបភាព»

* SHCC= School Health Development Project for all Cambodian
Children ( School Health for all Cambodian Children ) 3



និសសិរគាគំ្ទគ្ទ្គ្មង (និសិសរឆ្ន ទំើ ១)
ហវណឹ្ដបាសដើ យកឺា

ខ្ដ ំមនច្ំណ្ដប់អារមាណ៍ទ្លើសដខភាពផ្សែូវច្ិរត និងរាងកាយរបស់ក្សដមរ ទ្ហើយទ្នុះជាមូលទ្ហរដខដលខ្ដ ំចូ្លរមួក្សនដង
គ្ទ្គ្មងទ្នុះ។ ខ្ដ ំសងឃមឹថានឹងអាច្ទទួលបានបទពិទ្សា្ន៍ទ្ផ្សសងៗត្វមរយៈគ្ទ្គ្មងទ្នុះ ទ្ហើយអាច្យក្សវទ្ៅទ្គ្បើ
គ្បាស់បានទ្ៅទ្ពលខដលខ្ដ ំកាែ យទ្ៅជាគ្គ្ូសដខភាពសិក្សាន្ធទ្ពលអន្ធគ្រ។ ច្ណំង់ច្ំណូលច្ិរតរបស់ខ្ដ ំគ្ឺទ្លងក្សើឡា
ទ្រនើស និងស្ាប់ច្ំទ្រៀង។ អរគ្ដណ!

អដើណូអដឹទ្អ ររឹកឹា
ខ្ដ ំបានចូ្លរមួក្សនដងគ្ទ្គ្មងទ្នុះទ្ដ្ឋយសារខ្ដ ំច្ង់ពគ្ងើក្សច្ក្សាដវស័ិយអំពើសដខភាពក្សនដងពិភ្ពទ្លាក្ស។ ខ្ដ ំបានចូ្លរមួ

ក្សនដងការជួយបទ្ងកើរសមា រៈឧបទ្ទេសដល់គ្រដនិសសរិទ្ៅ TEC ប៉ាដខនតខ្ដ ំមនអារមាណ៍ថាវមនការពិបាក្ស ទ្ដ្ឋយសារខ្ដ ំមិន
យល់ពើសាា នភាពទ្ៅគ្បទ្ទសក្សមពដជា។ ដូទ្ច្នុះ ខ្ដ ំគ្ិរថា វមនសារៈសំខាន់ក្សនដងការមនទំន្ធក់្សទំនងទ្ដ្ឋយផ្ទេ ល់ជាមួយ
គ្បជាជនខខារ និងមនបទពិទ្សា្ន៍ផ្ទេ ល់ជាមួយវបប្ម៌ក្សនដងរំបន់។ ខ្ដ ំទនេឹងរង់ចាជំួបអនក្សទងំអស់គាន ក្សនដងទ្ពលឆ្ប់ៗ!

បណណសរទ្សើរសគ្មប់ការបញ្ ប់ថ្នការបទ្គ្ងៀនគ្គ្ប់ជំពូក្សក្សនដងទ្សៀវទ្ៅសិក្សាទ្គាល

សមា រៈឧបទ្ទេសសគ្មប់បទ្គ្ងៀនមដខវជិាជ សដខភាពសិក្សា
គ្ទ្គ្មង SHCC គាគំ្ទគ្គ្ូឧទ្ទេសក្សនដងការផ្ស្ល់

ការអប់រកំាន់ខរគ្បទ្សើរសគ្មប់គ្រដនិសសរិ និង
អនដវរតន៍ទ្មទ្រៀនពិនិរយសដខភាព។

សូមទ្គ្បើគ្បាស់សមា រៈឧបទ្ទេសទ្នុះ
គ្បក្សបទ្ដ្ឋយគ្បសិទាភាព និងខងរក្សាវ
្យទ្ៅសាា នភាពលា។

គ្ទ្គ្មង SHCC បានផ្ស្ល់បណណសរទ្សើរដល់គ្គ្ូឧទ្ទេស
ខដលបានបញ្ ប់ការបទ្គ្ងៀនគ្គ្ប់ជំពូក្សថ្នទ្សៀវទ្ៅសិក្សា
ទ្គាលសដខភាពសិក្សា។
ទ្យើសងឃមឹថាគ្គ្ូឧទ្ទេសនឹងសហការគាន ជាគ្ក្សុមក្សនដងការ

ខក្សលមាទ្មទ្រៀន និងខច្ក្សរខំលក្សគ្ំនិរជាទ្គ្ច្ើនទ្ដើមបើអប់រគំ្រដ
និសិសរ្យកាន់ខរយល់សដើជទ្គ្ៅពើមដខវជិាជ សដខភាពសិក្សា
ទ្នុះ។ ទ្លាក្សគ្គ្ូ ទ្ៅ៉ា វសន្ធ និង

អូជើអូ យណឺ្ដ
ខ្ដ ំជានិសសរិឆ្ន ទំើ១។ខ្ដ ំចូ្លរមួក្សនដងគ្ទ្គ្មងទ្នុះ ពើទ្គ្ពាុះខ្ដ ំច្ង់បានបទពិទ្សា្ន៍ទ្ផ្សសងៗ។ ខ្ដ ំចាប់អារមាណ៍ទ្លើ

ជើវរិសិក្សានិងការអប់រសំដខភាពទ្ៅគ្បទ្ទសទ្ផ្សសងៗ។ ត្វមរយៈគ្ទ្គ្មងទ្នុះខ្ដ ំច្ង់ខសវងយល់ពើភាពខដសគាន ថ្នសដខ-
ភាពវបប្ម៌និងរថ្មែរវងគ្បទ្ទសក្សមពដជានិងគ្បទ្ទសជប៉ាដន!

កាសដើម៉ា ក្សដរដមិ
ខ្ដ ំចូ្លរមួគ្ទ្គ្មងទ្នុះ ពើទ្គ្ពាុះខ្ដ ំច្ង់ទ្រៀនពើអវើខដលងាើទក់្សទងនឹងសដខភាពសិក្សា។ ខ្ដ ំមនច្ំណង់ច្ំណូលច្ិរត

ទ្គ្ច្ើនដូច្ជា ទ្គ្ច្ៀង ទ្លងពាណូ ទ្ដើរក្សមានត និងឧសាហ៍ទ្ ើងភ្នំ ទ្ហរដទ្នុះខ្ដ ំរពំឹងថានឹងបានចូ្លរមួសក្សមាភាព
ទ្ផ្សសងៗបខនាមទ្ទៀរពើគ្ទ្គ្មងទ្នុះ។

ទ្លាក្សគ្គ្ូបា៉ា ល់ ចំ្ទ្រ ើន អនក្សគ្គ្ូសាន គ្សើរ ើ ទ្លាក្សគ្គ្ូ ចាន់ រា៉ា

អនក្សគ្គ្ូ ទ្ហង រដលា អនក្សគ្គ្ូ ទ្ផ្សងសារា៉ាយ អនក្សគ្គ្ូសារ សដមន្ធ

ទ្លាក្សគ្គ្ូ គ្សើ  ើវសដខដម ក៏្សបាន
បទ្គ្ងៀនគ្គ្ប់ជំពូក្សច្ប់សពវគ្គ្ប់
ខដរ។

គំ្រូរាងកាយមនដសស សមា រៈសគ្មបពិ់និរយសដខភាព
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9th School Health training was held from 31st Oct to 2nd Nov in Himawari hotel, Phnom Penh .
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Ms. Saito Chikage, Saitama University (in charge of chapter 8) joined the lecture 1-1
online. She explained the problem of poor vision among Japanese students in recent
years.
We need to consider how much children spend time with digital gadgets.

In the opening ceremony, H.E.Dr. Yung Kunthearith, the Vice

Director of School Health Department, gave us greetings.
H.E.Dr. Set Seng, Director of PTEC and Dr. Asakura Takashi,

SHCC Project Manager also gave us opening remarks.
In their speech, they mentioned the importance of promoting
School Health activities in Cambodia. Dr. Seng mentioned that
management team expect master trainers in School Health
training become the National trainers in the future to lead the
school health activities in Cambodia.

The lecture 1-1 was about Eye and Teeth Health in Chapter 8. This
was final lecture from school health textbook.
Master trainers explained about function of the eye, the short-
sightedness, far-sightedness, oral function and so on. In this lesson,
Lecturer, playing the role of a student, performed the staining of
dental plaque and how to brush teeth. Through this activities,
students can see the parts that they are not brushing well and learn
how to use toothbrush effectively.

The lecture 1-2 was presentation by master trainers on sharing
the experience of Master Trainers Training in Japan.

From the presentation by master trainers
▶ Presentation from YOGO teacher was impressive. We learned
that Japan also has mental health problems among students.
▶ Special Needs Education is very interesting. We need to
consider comprehensive education for kids with disabilities in
Cambodia.
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Lecture about First Aid in the school 

On the second day of 9th training, lecture was about First Aid. We
already learned basic knowledge about first aid on 7th training.
Therefore, all lecturers conducted hands-on training.

First aid is necessary in various way such as to save one’s life, let
the injuries heal quickly and mitigate the pain. However, since
teachers are not medical workers teachers can not apply medical
treatment including giving the medicine for students. Teachers
need to call parents to take their children to health center if
necessary.

In order to practice PRICE treatment (Protection, Rest, Ice,
Compression, Elevation), we used materials that we can get easily
even in rural area such as cardboard, plastic bag and Krorma. It is
sometimes difficult to get medical supplies for first aid, but there
are a lot of materials that can be a substitute. It is important skills
for teachers to think out the solution when there is a lack of
medical supplies.

Development of a teacher's guidebook for School 
Health for All Cambodian Children.

In response to requests from TEC, we have developed a teacher's guidebook for
school health textbooks. An outline has already been introduced in the 9th school
health training.

The TEC management asked us to clarify what to teach in each class time because
the chapters in the school health textbooks are voluminous. We received a wide
range of requests, such as for teaching materials and video materials. Even
though we cannot completely respond to all of them, we believe that this is
something that should be developed with the TEC instructors in charge over the
coming years.

The guidebook explains what school health aims to achieve, its relationship to
the goals of TEC, key points for improving teaching, how to teach each chapter,
skills to use in the lesson, and key points for Project-Based Learning. To all TEC
lecturers, let's work together to improve both the school health textbook and the
teacher's guidebook.

We hope that you will read the guidebook carefully and use it.

ASAKURA Takashi

It takes a long time to teach or learn the essentials of school health.
It is important to continue learning throughout a lifetime.

What is easily learned is easily forgotten.
A good teacher is a teacher who keeps learning.

UENO Marie
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Participation in “Health education workshop” MASUKO Yuuka

1. “Kamishibai” workshop by KIZUNA

On 2nd November, SHCC participated in Health education workshops organized by Education Support
Center KIZUNA. KIZUNA is an international NGO which support education area in Cambodia including
Health education support to Lower Secondary schools of remote area in Koh Kong province. SHCC and
KIZUNA sometimes collaborate in activities about Health education because SHCC support pre-service
in TEC and KIZUNA support in-service in Lower secondary school. We should note that both projects
are supported by The Nippon Foundation.

“Kamishibai” is a Japanese traditional picture story show for Children. It was popular before the
advent of television. Kamishibai is enjoyable by eyes and ears, and as it does not require electricity, it
can be shown anywhere even in remote area. Nowadays, KIZUNA applies “Kamishibai” for Health
education in Lower Secondary school in Koh Kong province as a teaching material.

The advantage of using ”Kamishibai” is that children as well
as teachers can acquire knowledge. It is a teaching material
that can be used in the classroom without prior knowledge
of Health education. It can be called “teaching and learning
material”

Demonstration by “Kamishibai”
specialist who invited from publish
company uses several kinds of voices
when he reads the script.

2. SDGs “Sugoroku” workshop by Social Compass

In the last part of the workshop, TEC lecturers and management team enjoyed to play SDGs
“Sugoroku” together. “Sugoroku” is a Japanese traditional board game. Social Compass created a
”Sugoroku” which we can learn SDGs with playing it.
Social compass is a designer and artist organization that seeks to solve social issues through the
power of design and art. Social Compass created KIZUNA’s School health “Kamishibai” above as well.
There were collaboration cases between SHCC and Social Compass is many such as all of illustrations
and cover design of TEC School Health textbook is created by Social Compass. SHCC logo is also
designed by the member of Social Compass.

Playing “Sugoroku” with fun and learn
about SDGs at the same time. It is
designed for both of adult and student.

SHCC Logo Cover of Textbook “Kamishibai”

* SHCC= School Health Development Project for all Cambodian
Children ( School Health for all Cambodian Children )
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Project’s student supporters (1st year student)

FUNABASHI Yuuka
I have been interested in the mental and physical health of children, and this is why
I participated in this project. I hope to gain various experiences through this project
and use them when I work as a school health teacher in the future. My hobbies are
playing tennis and listening to music. thank you!

INOUE Ruruka
I participated in this project because I wanted to enlarge the vision about global health.
I supported in making teaching materials for TEC students but I felt it difficult because
I did not understand the situation in Cambodia. Therefore, I think it is important to
interact with Cambodian and experience in local culture. I am looking forward to that
I can meet everybody!

Award for the completion of teaching all chapters in School Health textbook

Teaching Materials and Tools for School Health

SHCC project supports teacher to
deliver the better education for
students and conduct the health
check-up lesson.

Please use these materials well  
and maintain in a good condition. 

SHCC project awarded lectures who
completed teaching all chapters in the
School Health textbook.

OJIO Yuna
I am a first-year university student. I participated in this project because I wanted to

experience various things. I am interested in school life and health education in other
countries. Through this project, I want to learn about the differences in health, culture
and values between Cambodia and Japan!

KASHIMA Kotomi
I joined this project because I want to learn something new related to School Health.
I have a lot of hobbies such as singing, playing the piano and going on a trip. Also, I
often climb mountains, so I expect to involve in more activities from this project.

We hope that lectures corporate
together as a team to improve the
lesson and share a lot of ideas of the
lesson in order to educate students
understand the comprehensive school
health deeply. Mr. Mao Veasna and Mr.

Srey Khivsokhom also completed
teaching all chapters!

Mr. Pall Chamroen Ms. San Sreyry Mr. Chan Ra

Ms. Heng Tola Ms. Pheng Saray Ms. Sar Somnea

Human Body Model Health Check-up materials  
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