គរប្ោងកកលមអអប់រ ំកប្មិត្មូលោានរៅកមពជា
ុ

ប្ពឹត្ាិបប្ត្ព័ត្៌ោន

(IBEC)

ប្បច ំប្ត្ីោស
ទិដ្ភា
ា ពរ ួមរបស់ IBEC

ខែ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២

 គដរោងរយៈដពល៥ឆ្នំ ៖ ខែ
ត្ុោ ឆ្នំ ២០០៩ ដល់ខែ

ដលែ

១១

ំ ក
IBEC បានររៀបចំកច
ិ ប្ច បជុប
ូ សរ ុបពាក់កណ្ត
ា លអណត្ាប្ិ បកបរោយខ្លម
ឹ សារ
IBEC កុព
ុំ ង
ុ ធ្វដ
លូ ត្រម
ើ ុំ ធ ើ រធលផ
ើ វដ៏
ឹ ត្រូវ ៖ ត្រសាសន៍របស់ឯកឧរតមអគ្គនាយកននអគ្នាយកដ្ឋានអប់រ ុំ

កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៤

 ៃវញកាជំនួយចំនួន ១០ ោន
ដុោលអាដមរញក

ដោយគដរោង IBEC ឈានមកដល់ដំណាក់កាលពាក់

 សកមមភាពអនារាគមន៍កនង
ុ ដែត្ា
ចំនួន៣ (កំពង់ចាម រកដចុះ
និងដសៀមរាប)

កណា
ា លផ្លូវកាលពីចុងខែ មិនា ២០១២ អងគការអប់រំពិភព
ដោក និងអងគការដែបបានដរៀបចំនូវកិចចរបជុំពិនិត្យដ ើង
វញដខដលរបរពត្ត្ដា ើងកាលពីងៃទ ី១១ ខែ ឧសភា ឆ្នំ

 គំរ សាោបំមសិកាចំនួន
១៩៦ និងសាោមធយមសិកា
ចំនួន ១០០ កនង
ុ ដែត្ាទង
ំ ៣

របខែល១០០នាក់រួមោនងដគូរោះភិបាល បុគគលិកគដរោង
IBEC អងគការងដគូកនុងរសុកក៏ដូចជាដោករគូអនករគូ
សិសានុសិសស និង

ដដ្គូគរប្ោង IBEC

សែគមន៍ ។ កិចចរបជុំបាន

អនុញ្ញាត្ដល់រគប់ងដគូទង
ំ អស់ដដើមបីឆលុះុ បញ្ញចង
ំ ដៅដលើល ធ

 គដរោងខកលមអអប់រំករមិត្
មូលោះនដៅកមពជា
ុ បាន

២០១២ ដៅដែត្ាដសៀមរាប ខដលោនអនកចូលរួមសរុប

ួល

ផ្លសដរមចបាន និងបញ្ញារបឈមកនុងរយៈដពល២ឆ្នំកនលុះ

ៃវញកាពីពលរដះអាដមរញកតម

ចុងដរកាយដនុះ និងបានពិភាកាអំពីព័ត្៌ោនរត្ ប់សរោប់

រយៈ ីភានក់ង្ហរសែរដះ

២ឆ្នំខាងមុែរបស់គដរោង ។ កិចចរបជុំពិនិត្យដ ើង វញដបាន

អាដមរញកដដើមបីអភិវឌ្ឍន៍អនារ

របរពត្ត្ដា រកាមគណៈអធិបត្ីរបស់ឯកឧត្ាម សំ សិ រីរត្៍

ជាត្ិ (USAID) ។

អនកចូលរួម សសនាការតំងពិពរ័ ណ៍កង
នុ កិចរច បជុក
ំ ង
នុ ដពលសរោក

ការដធវើឲ្យរបដសើរដ ើងកនុងការគំរ បដចចក វញ ាព័ត្៌ោនកនុង

អគគនាយកងនអគគនាយកោះនអប់រំ និងដោករសី ថារា៉ា មីឡា សាោដរៀន ។ រគប់អនកពាក់ព័នទ
ធ ង
ំ អស់បានដធវើប បង្ហាដ

គដរោងរត្ូវរបត្ិបត្ាិ ដោយ
អងគការ អប់រំពិភពដោក
ដោយោនកិចចសែការ
ជាមួយអងគការដែប និងសែ
របត្ិបត្ាិការជាមួយរកសួង
អប់រំ យុវជន និងកីឡា
(MoEYS) ។

នី អនុរបធានការញយាល័យអប់រំ និងសុែភាពសាធារណៈ

អំពីអវីខដលគដរោងដធវើឲ្យពួកគត្់ោនការរីកចដរមើនផ្ទទល់

USAID ។

ែលួន រួមទំងរកុមយុវជនខដល

កិចចរបជុំបានរួមបញ្ចូ លការតំងពិពរណ៍នូវសមមភាព
សដរមចបានរបស់ IBEC មួយចំនួនដូចជាដសៀវដៅដមដរៀន
បំណិនជី វញត្ខដលបានចងរកងដ ើងកនុងរយៈដពល២ឆ្នំចុង

សាោគរុដកាសលយនិង វញរកត្ត្ការដែត្ា កំពង់ចាម ។
ឯកឧត្ាម សំ សិ រីរត្៍ បានខៃលងបិ ការរបជុំជាមួយនត្ង
ការដកាត្សរដសើរយា៉ាងខាលង
ំ ចំដពាុះការង្ហររបស់គដរោង

ដរកាយដនុះ ។ របធានមនទីរ និង អនុរបធានមនទីរអប់រំយុវជន និងបង្ហាដនូវការយល់ដ
 ងដគូកនង
ុ រសុកដផ្សងដ ៀត្ ោន
អងគការ ៖ WCRD, BSDA,
NEP, EDA និង Media
One

ួលអាហារូបករណ៍ដៅ

ើដរបស់គត្់ថា គដរោងកំពុង

និងកីឡាដែត្ាបានដធវើប បង្ហាដអំពភា
ី ពរីកចដរមើនងនការអនុ ខត្ដដើរដលើផ្ូវល ដ៏រត្ត្មរត្ូវមួយដដើមបីសដរមចដគលដៅរបស់
វត្ាគដរោងកនុងដែត្ារបស់ពួកដគដរៀងៗែលួន ខដលបង្ហាដអំពី

ែលួនកនុងការអភិវឌ្ឍសាោដរៀន ។ បនាទប់ពីកិចច របជុំក៏ោន

ភាពោចស់ការ និងការយល់ដត្ងករមិត្ែពស់អំពីការង្ហររបស់ ការដធវើ សសនកិចចដៅតមសោដរៀនដគលដៅរបស់
គដរោងកនុងសាោដរៀនរបស់ពួកដគ ។ កិចចរបជុំក៏ោនការ

គដរោងតមរយៈសោជិកងនរកុមពិដរគុះដយាបល់មកពី

ដធវើប បង្ហាដអំពីការអនុវត្ាកមម វញធីបំណិនជី វញត្សាកលបង

រកសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាខដលោនត្ួនា ីកនុងការពិនិត្យ

សកមមភាពចមបងរបស់ IBEC និងកិចចែិត្ែំរបត្ងខរបងកនុង

តមោនគដរោង ៕

រពត្ត្ិប
ា រត្ព័ត្៌ោនដនុះអាចផ្លិត្ដៅបានដោយោនការឧបត្ថមភ ដរកាមជំនួយសបបុរសធម៌ពព
ី លរដះអាដមរញកតមរយៈ ីភានក់ង្ហរសែរដះអាដមរញកដដើមបីអភិ វឌ្ឍន៍អនារជាត្ិ (USAID) ។
រាល់ែលត្មសារដៅកនុងរពត្ត្ិប
ា រត្ដនុះ ជាការ ួលែុសរត្ូវរបស់អងគការអប់រំពិភពដោក និងមិនឆលុះុ បញ្ញចង
ំ ពី សសនៈរបស់ USAID ឬរោះភិបាលសែរដះអាដមរញកដ ើយ ។
ការញយាល័យអងគការអប់រំពិភពដោក ៖ ផ្ទុះដលែ ២០ ផ្លូវ ២២២ ភនំដពដ កមពជា
ុ
ូរស័ពដទ លែ ៨៥៥-២៣-២១៦ ៨៥៤ E-mail: worldedcam@worlded.org.kh

ំព័រ ី២
សោសភាគ១៖ ការកសាងសមត្ថភាពមន្តនារី ោាភិបាល អងកការរប្ៅរោាភិបាលកនងប្សុ
ក និងកសវងរកការគា ំប្ទរដ្ើមប ីនិរនារភាព
ុ
IBEC បានដត្កនាំការវាយត្ងមលដៅដលើខផ្នការសាង់ោរជុំចុងដរកាយជាមួយ
រគប់ងដគូកនុងរសុកទំងអស់ោនដូចជា BSDA និង EDA កនុងការដរៀបចំជា

អំ ុងដពលរត្ីោសដនុះ IBEC ក៏បានដរៀបចំកិចចរបជុំជាដរចើនជាមួយរកុម
ពិដរគុះដយាបល់ថានក់ដែត្ា ដដើមបីពន
ិ ិត្យដ ើង វញដដលើ វញធានការកនុងការដរបើរបាស់

ដរសចដដើមបីបញ្ច ប់ជំនួយដល់ពួកដគកនុងឆ្នំ ី ៤ ។ សោសភាគដនុះបានសងកត្់ធន
ទ ់ បនទប់ពដិ សាធន៍ឲ្យកាន់ខត្ោនរបដយាជន៍ ការបញ្ច ប់កនុងការោក់ចំណាត្់ថានក់
ជាពិដសសដៅដលើ ការជួយដល់ BSDA កនុងការោក់ពាកយដសនើរសុំ វញញ្ញាបនបរត្
ួលសាគល់ពី CCC ដ ើង វញដដៅចុងឆ្នំដនុះដដើមបីឲ្យពួកដគ
សាគល់ដូចអងគការ KAPE ខដលោនការ

ួលបានការ

សាោដរៀន និងការពរងីកនូវការអភិវឌ្ឍអនារាគមន៍ជួយដល់ការអាន សរដសរ

ួល សរោប់កុោរកនុងថានក់ដំបូង ។

ួលសាគល់រួចដែើយ ។

ឆ្នំៃីដម នុះគឺជាឆ្នំយុ ធ សាស្តសារបស់គដរោង IBEC ក៏ជាដពលខដលអងគការ

ដៅងៃទ ី ២៦ ខែ មិៃុនា ឆ្នំ២០១២ កិចចរបជុំបានចាប់ដផ្ាើមដ ើងជាមួយរកុម ពាក់ព័នទ
ធ ង
ំ អស់រត្ូវចំណាយដពលដដើមបីខសវងរកមត្ិគរំ កនុងដគលបំណង
ពិដរគុះដយាបល់ និង ឯកឧត្ាម សំ សិ រីរត្៍ ដដើមបីពិភាកាកនុងការដសនើរខផ្នការ

ដលើកកមពស់ដល់ការសដរមចបានរបស់គដរោង ។ ថានក់ដត្កនាំគដរោង IBEC

IBEC ឆ្នំ ី៤ដៅ USAID និងការពរងីកកមម វញធីបំណិនជី វញត្ ។ ឯកឧត្ាម

និងអនកសរមបសរមួលថានក់ដែត្ាទង
ំ អស់រត្ូវបានអដញ្ា ើដចូលរួមកនុងវគគបំប៉ាន

សំ សិ រីរត្៍ បានសខមាងនូវការគំរ យា៉ាងដពដ ំែត្ងកនុងសំដណើពរងីកដនុះ និង

រយៈដពលមួយងៃទសីអ
ា ំពីរដបៀបផ្លិត្ប បង្ហាដរបកប ដោយរបសិ ធ ភាពរួម

ួលសាគល់នូវត្រមូវការរបស់រកសួងកនុងការដោុះរសាយបញ្ញាចំណាយដលើ

ទំងការវញភាគដៅដលើការអនុវត្ាលអ ក៏ដូចជាការខណនាំជាក់ខសាងកនុងការបដងកើត្

របាក់បខនថមដោ៉ាងសរោប់ដោករគូ អនករគូខដលបដរងៀនដលើមុែ វញជាាបំណិនជី វញត្ សាលយឲ្យោនភាពទក់ទដ និង វញធីសាស្តសាកនុងការដធវើប បង្ហាដ ។ ងដគូអនុវត្ា
។ ជាល ធផ្លរកសួងអប់រំ ឆ្ប់ៗដនុះនត្ងដចដនូវដសចកាីខណនាំៃីស
ម ីព
ា ីការ

គដរោង IBEC អងគការ KAPE នត្ងដធវើការដដើមបីកំណត្់នូវរបភពជំនួយដៅងៃទ

ចំណាយរបាក់ឧត្ថមប
ភ ខនថមដោ៉ាងដល់ដោករគូអនករគូ ។

អនាគត្ដដើមបីបនាអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមុនដពលខដលគដរោងរត្ូវបានបញ្ច ប់ ៕

ការអប់រ ំផសពវផាយតាមរយៈវិទយ ុ
កនុងរត្ីោសដនុះងដគូ IBEC អងគការ
Media Oneបានបញ្ច ប់នូវការដរៀបចំ
សកមមភាពចុងដរកាយដដើមបីផ្សពវផ្ាយព័ត្៌ោន

ត្ំណ្តងធនាគារពិភពរោករធវទ
ើ សសនកិចរច ៅកាន់សាោររៀនរគាល
រៅរបស់ IBEC
ដៅងៃទ ី ២៣ ខែឧសភា ឆ្នំ២០១២ ដោករសី Lynn Dudley ីរបត្កាអនារជាត្ិសរោប់គដរោង

អប់រំសីព
ា ីបំណិនជិ វញត្ដល់ សសនិកជនមួយ

ពរងីកការអប់រំ (ESSSUAP) និងបណឌិត្ Helen Abadzi អនកជំនាដមកពីងដគូសរោប់ការអប់រំកនុង

ចំនួនធំតមរយៈកមម វញធី វញ យុ និងរបព័នផ្
ធ យពវ

ពិភពដោក (GPE) បានមក សសនកិចចសាោដរៀនខដលជួយគំរ ដោយគដរោង IBEC ដដើមបីសិកាអំពី

ផ្ាយដផ្សងៗ ។ Media One គឺជាអងគការ

សកមមភាពបដងកើត្ៃមីទក់ ងនត្ងការអានសរោប់សិសសថានក់ដំបូង បណឌិត្ Abadzi រត្ូវបានសាគល់ថាជា

កនុងរសុកៃមីមួយខដលបដងកើត្រួមគនដោយបុគគលិក

អនករសាវរជាវពាក់ព័នន
ធ ត្ងការអានសរោប់សិសសថានក់ដំបូង និងបានជួយរកសួងអប់រំកនុងការអនុវត្ាការ

ចាស់ៗរបស់

អងគការ Equal Access ខដល

បានបញ្ច ប់ដបសកកមមរបស់ែួ លនកនុងរបដ ស
កមពជា
ុ កាលពីខែ ដមសា ឆ្នំ ២០១២ ។ Media
One

ួលការយល់រពមកនុងការបនាសដរមច

សកមមភាពដគលដៅរបស់ Equal Access

វាយត្ងមលដលើការអានថានក់ដំបូងខដលនាំដៅរកការអភិវឌ្ឍដសៀវដៅអាន សរដសរថានក់ ី ១កនុងឆ្នំ ២០១០
។ សាោដរៀនខដលរត្ូវបានចុុះ សសនកិចចរួមោនបំមសិកាែុនខសនដជៀស និងបំមសិកាៃមដពរជ
ំិត្កនុងរសុកត្បូង មុ ំ ដែត្ាកំពង់ចាម ។ អនកដធវើការខណនាំរបស់សាោបានដធវើឲ្យអនកដធវើ សសនកិចចចាប់
អារមមណ៍ដៅដលើអនារាគមន៍មួយចំនួនដូចជាការបំប៉ានសិសសដរៀនយឺត្ខផ្នកអំណាន សោភរៈបដរងៀនកនុង

កនុងរត្ីោសដនុះ ។ Media One បានបញ្ច ប់នូវ

ថានក់ អនកសរមបសរមួលភាសា សិសសបដរងៀនសិសស និង បណា
ា ដកុោរជួយកុោរ ។ អនក សសនកិចច

ការផ្លិត្ និង ផ្សពវផ្ាយនូវកមម វញធីអប់រំ

បានចំណាយរយៈដពលរបខែល ៣០នា ី កនុងថានក់ ី១ដដើមបី

បំណិនជី វញត្ ដយើងអាចដធវើបាន តមរយៈវញ យុ

ដលើជំនាដអាន និងសរដសរ និងោនការសរដសើរយា៉ាងខាលង
ំ ពួកដគក៏បានសដងកត្ និងៃត្វីដដអូអំពី

និងបានដត្កនាំសកមមភាពចូលរួមរបស់

សកមមភាពកមម វញធីបំប៉ានសិសសដរៀនយឺត្ផ្ងខដរ ។ បណឌិត្ Abadzi ដពដចិត្យា
ា ៉ា ងខាលង
ំ ជាមួយអវីខដល

សែគមន៍ ៕

គត្់បានដ

ពិនិត្យដមើលការដរៀនសូរត្របស់កុោរដៅ

ើដ ដែើយគត្់បាននិយាយថាសាោដរៀនោនការអនុវត្ាលអ ដែើយ IBEC ពិត្ជាដធវើការង្ហរ

បានលអ ៕

ដដើមបី

ួលបានព័ត្ោ
៌ នៃមីៗ និងធនធានដផ្សងៗ សូមដមើលដៅកនង
ុ ដគែ ព
ំ ័ររបស់គដរោងខកលមអអប់រំករមិត្មូលោះនដៅកមពជា
ុ (IBEC)! www.ibec.worlded.org

គរប្ោងកកលមអអប់រ ំកប្មិត្មូលោានរៅកមពជា
ុ

ដលែ១១

ំព័រ ី៣

សោសភាគ២ ៖ ការបងកលទធភាពទទួលបានការអប់រ ំប្បកបរោយសមធម៌
កមមវិ្អា
័ ធ
ី ហារូបករ ៍ នង
ិ កញ្ច ប់អធុំ ោយសាលាធរៀនដដលដឹកនាុំធដ្ឋយអនកពាក់ពន
ការជួសជុលបណា
ា ល័យសាោដរៀនរត្ូវបាន

ដោយការបញ្ច ប់ឆ្នំសិកាជិត្ចូលមកដល់
ការគំរ កមមវញធីអាហារូបករណ៍បានចាប់ដផ្ាើម

បញ្ច ប់កនុងរត្ីោសដនុះ ដោយោនការដបើកវគគរំលត្ក

បនថយសកមមភាពដៅរគប់ករមិត្ ទំងថានក់បំម

ដ ើង វញដដល់បណា
ា រកសចំនួន៣៩នាក់មកពីសាោ

សិកា ថានក់មធមយសិកា និង PTTC ។ ដៅឯ

ដរៀនចំនួន២២៨ ខដល IBEC បានជួយគំរ ។

ករមិត្បំមសិកា គណកមមការអាហារូបករណ៍

សាោដរៀនបានរាយការណ៍ជា វញជាោនដៅចុងរត្ី

សែគមន៍មូលោះនបានដរៀបចំកិចចរបជុជា
ំ មួយ

ោសដនុះដោយបង្ហាដសថិត្ិយា៉ាងដរចើនអំពីការដរបើ

ោត បិតសិសសដដើមបីដធវើការដលើក ត្កចិត្ព
ា ួក

របាស់បណា
ា ល័យខដលបានផ្ាល់ឲ្យរួមោន ដៅ

គត្់ឲ្យនាំកូនមកចុុះដឈា
ម ុះចូលដរៀនកនង
ុ ឆ្នំសិកា

បំមសិកាោនសិសសចំនួន ៩៥,០០០នាក់ និងជាង

ដរកាយដ ៀត្ ។ របាយការណ៍មកពីសាោដរៀន

៦៨,០០០នាក់ដៅមធយមសិកាបានចូលអាន ។

ចំនួន ១៧០បានបង្ហាដថាសិសសអាហារូបរណ៍
ថានក់ ី ៤ រែូត្ដល់ថានក់ ៦
ី ចំនួនរបខែល

បណាាល័យគំរបា
ូ នបញ្ចបកា
់ រជួសជុល និងបំពាក់សោភរៈ ដៅវញ ាល័យសដមាច

ដសៀវដៅសិកាចំនួនរបខែល ៤០០កាលខដល

៦% បានដបាុះបង់ ។ កនង
ុ ចំដណាមសិសសអាហា

ខម៉ាកង
នុ ដែត្ាកព
ំ ង់ចាម ៖ ដនុះជាបណាាល័យដ៏ ំដនើបមួយខដលផ្ាល់ដោយ IBEC និយាយអំពី របកគំដែើដ ការបដងកើត្ៃមី និងគំនិត្ងចន
មក ល់ដពលដនុះ (ៃវញកាសរោប់ជួលជុលរត្ូវបានបដិភាគពីមល
ូ និធិ Oak

រូបករណ៍សរុបចំនួន ១,៩៣៤ នាក់ដៅករមិត្

Tree)

របឌ្ិត្ ខដលផ្ាលដ់ ោយវញ ាសាថនវញសក
វ មម និងបដចចក
វញ ាអាសានរត្ូវបានខបងខចកដៅរគប់បណា
ា ល័យ

មធយមសិកាឆ្នំដនុះោនចំនន
ួ ៥%បានដបាុះបង់
។ មូលដែត្ុចមបងកនង
ុ ករណីទង
ំ ពីរដនុះរត្ូវបាន
កត្់សោគល់ដ

ើដថាពួកដគដបាុះបង់ដោយសារ

សាោដរៀន ។ ជាមួយនត្ងសកមមភាពបណា
ា ដរកុមរបត្កាកុោ រីោនកុោរចំនួន ២២,០០០នាក់កំពុងរត្ូវបានជួយគំរ ។
ិនន
ន ័យរបស់គដរោងបានបង្ហាដថា ោនការរបត្កាដល់សិសសចំនួន ១,៧០៩ដងកនង
ុ អំ ុងដពលរត្ីោសដនុះ ដែើយោន

ជួយការង្ហរផ្ទុះ និងដធវើចណា
ំ
ករសុកដៅរបដ ស

កុោ រីដរចើនជាង ៩៥%ខដលបានឈប់ដរៀនដរចើនជាង៣ងៃទរត្ូវបានរត្ ប់មកដរៀនជាធមមត វញដ ។ របាយការណ៍ពីសាោ

ងៃដដើមបីខសវងរកការង្ហរដធវើ ។ ដនុះជាអរត

ដរៀនខដលោនសកមមភាពបណា
ា ដកុោរជួយកុោរបានបង្ហាដថា កុោរ

ដបាុះបង់ត្ិចដបើដរបៀបដៅនត្ង អរតថានក់ជាត្ិ

មិត្ភ
ា កាិដូចជា សិសសធំបដរងៀនសិសសត្ូច បណា
ា ដសរដសរសំបុរត្ដឆលើយត្ប កលត្បកិចចការផ្ទុះ ការជួយកុោរពិការ ។

ខដលដបាុះបង់ដរចើនជាង ២០% ៕

IBEC ក៏បានសរមបសរមួលដល់ការពាបាលសុែភាពកុោរពិការ និងោនជំងឺរាំងរចំនួន ៤៩នាក់កនុងអំ ុងរត្ីោសដនុះ ៕

ល
ួ ផ្លចំនួន ៧,៨៧៤នាក់តមរយៈការជួយពី

សោសភាគ៣ ៖ ការកកលមអការប្គប់ប្គងសាោររៀន និងការចូលរ ួមពីសហគមន៍
ចាប់តង
ំ ពីបញ្ច ប់ការង្ហរសនូលដលើសិកាាសាោបំប៉ានសាីពីការរគប់រគង និងភាពជា
អនកដត្កនាំដលើក ី៤កនុងរត្ីោសចុងដរកាយរបស់សោសភាគដនុះ IBEC បានរំកិលដឆ្ពុះ
ដៅសកមមភាពខដលទក់ ងជាបនាបនាទប់ ។ សិកាាសាោរំលត្កដ ើង វញដរត្ូវបានដរៀបចំ
ដ ើងសរោប់បុគល
គ ិកចំនួន ២០ ខដលពួកដគបាន

ល
ួ ការខណនាំដៅដលើរដបៀបដត្កនាំ

គំរ ការង្ហរ សសនកិចច ការពិនិត្យដមើល ិនន
ន យ
័ សាោដរៀនដ ើង វញដ និងតមោន
សកមមភាពសដរមចបានរបស់មូលោះន ។ តមរយៈសិកាាសាោ បុគល
គ ិកបាន គំរ
ការង្ហរ សសនកិចចរាប់រយដងដល់សាោដរៀនខដលជួយគំរ ទំងអស់ ដដើមបីជួយដល់
នាយកសាោបញ្ច ប់ការង្ហររគប់រគងសាោខដលពួកគត្់រត្ូវបានកំណត្់ឲ្យដធវើកនុង
ដពលសិកាាសាោដលើក ី៤ ។ កនុងរត្ីោសដនុះ IBEC ក៏បានចូលរួមកនុងការដរៀបចំឲ្យ

ដោករគូអក
ន រគូ និងនាយកសាោរបស់គដរោង IBEC ដរៀនអំពីការសិកាខផ្អកដលើបញ្ញា
កនង
ុ ដពលដធវើ សសនកិចស
ច ិកាដៅរបដ សងៃ

ោនការ សសនកិចចផ្ទលស់បប
ូ ា ពិដសាធន៍រវាងគនខដលោននាយកសាោ និងដោករគូ
អនករគូចំនួន១០២ កនុងដនាុះរួមោនកា សសនកិចច សិកា (ឧបត្ថមដភ ោយមូលនិធិ Oak

សកមមភាពបំណិនជី វញត្សរោប់រគូសារង្ហយរងដរគុះខដល

Tree) ដៅកាន់សាោដរៀន Lamplaimat ជាសាោដរៀនពាក់កណា
ា លរដះ ពាក់

ដដើមបីដមើលថាជំនួយៃវញកាសរោប់ការបដងកើនរបាក់ចំណូលទក់ ងនត្ងសកមមភាពបំណិន

កណា
ា លឯកជនដៅរបដ សងៃ និងចូលរួមកនុងពិព័រណ៍ការង្ហរគដរោង និងកលត្បមុែ វញជាា

ជី វញត្កំពុងដរបើរបាស់ដោយោនរបសិ ធភាព ។ ល ធផ្លបំមមក ល់ដពលដនុះបាន

ដដើមបីផ្ទលស់បគ
ូ ា មនិត្កនុងការអនុវត្ាការង្ហរគដរោង និងកលត្បមុែ វញជាា ។ បុគល
គ ិកកនុង

បង្ហាដពីភាពវញជាោនខដលនត្ងរត្ូវបង្ហាដកនុងរបាយការណ៍សរោប់រត្ីោសបនាទប់ ៕

សោសភាគដនុះក៏បានដធវើការផ្ងខដរជាមួយងដគូអងគការកនុងរសុកដដើមបីពិនិត្យតមោន
គរប្ោងកកលមអអប់រ ំកប្មិត្មូលោានរៅកមពុជា

ួលជំនយ
ួ អាហារូបករណ៍

ំព័រ ី៤

សោសភាគ៤ ៖ ការកកលមអបរ ិបទទំនាក់ទំនងអប់រ ំ

ការប ុ ត ុះបោ
ត លត្គ្ូ

ការគុំត្រដផនកបធចចកវិ រាព័រមា
៌ ន

ដដើមបីកំណត្់រករបសិ ធិភាពងនការដលើកមពស់ប រញសាថនសិកា

ដរកាយពីបានបញ្ច ប់ការដរៀបចំបនទប់កុំពយូ ័រ និង

សោជិកកនុងសោសភាគដនុះបានដរៀបចំសកមមភាពវាយត្ងមលធំ

សកមមភាពបំប៉ានរគូកនុងរត្ីោសចុងដរកាយដនុះ រកុម

មួយ រួមោនការវាយត្ងមលរគូកុោរដមរត្ីទង
ំ ករមិត្បំមសិកា

ការង្ហរខផ្នក IT បានដផ្ទាត្ដៅដលើការដរៀបចំពិព័រណ៍

និងមធយមសិកា ក៏ដូចជារគូសែគមន៍ ។ ល ធផ្លអដងកត្ខផ្អក

ការង្ហរគដរោងដៅកនុងដែត្ាទំង៣ ។ ពិព័រណ៍បាន

ដលើការដរជើសដរីសរគូដោយសំណាកគំរូចំនួន ១០% ងនរគូទង
ំ

ផ្ាល់ដល់សិសសកនុងការដធវើការង្ហរគដរោងជាមួយនត្ង

អស់ និងបានបង្ហាដថា ៧៦% ងនរគូមធយមសិកា និង ៨៥%

ដវ ិការដធវើប បង្ហាដ និងខចករំខលកគំនិត្ និងោនការ

ងនរគូបំមសិកា បានអនុវត្ាតមការរំពត្ង ុកករមិត្ែពស់របស់

ផ្ាល់រង្ហវន់ដល់រកុមសិសសខដលដធវើការបង្ហាដបានលអ

IBEC ។ សោសភាគដនុះក៏បានដធវើការវាយត្ងមលដៅដលើ

ផ្ងខដរ ។ ដនុះជាការដធវើពិព័រណ៍ឆ្នំ ី៤ចាប់តំងពី

អនារាគមន៍កនុងការបដងកើនការអាន និងសរដសរផ្ងខដរ វញធីសាស្តសា

ពិព័រណ៍ការង្ហរគដរោងដនុះបានដរៀបចំមកដរកាម

បដរងៀនរួមទំងការអានដសៀវដៅដរឿង ការផ្ាល់សោភរៈអាន និង
ដគៀនអំណានកនុងថានក់ដរៀន ។ សាោដរៀនខដលបានវាយត្ងមល
ចំនួន ៧១ បានបង្ហាដថាសាោដរៀនភាគដរចើនបានដរៀបចំ វញធាន

ឆ្នំដជាគជ័យមួយដផ្សងដ ៀត្ងន
ពិពរ័ ណ៍ការង្ហរគដរោង ៖ សិសស

ជំនួយរបស់ USAID ដែើយរពត្ត្កា
ិា រហាក់បីដូចជា
ោនការចូលរួមពីសិសានុសិសសកាន់ខត្ដរចើនដ ើងៗពី

ដធវើប បង្ហាដរបស់ពួកដគដោយដរបើ
PowerPoint
មួយឆ្នំដៅមួយឆ្នំ ។ ពិព័រណ៍ឆ្នំដនុះជាពិព័រណ៍មួយដ៏

ការខបបដនុះដបើដទុះបីជាចុងឆ្នំក៏ដោយ។ ដៅចុងរត្ីោសដនុះ

ធំខដលោនសិសានុសិសសចូលរួមចំនួន ៦៣៨ នាក់

សិសសជាង ១២៧នាក់ខដលដរៀនដៅថានក់ ី១រត្ូវបានដរជើសដរីស

និងបានដធវើប បង្ហាដចំនួន ១០៥ជាមួយនត្ងរបធានប ដផ្សងៗដូចជា ដរគុះថានក់ដោយ

ដោយសំណាកគំរូសរោប់ការវាយត្ងមលដៅដលើការអានថានក់

ការជក់បា រី របវត្ាិសាស្តសាកនុងរសុក និងការនិពនធ ។ រកុមការង្ហរ IT ក៏បានដរៀបចំការ

ដំបូង ។ ល ធផ្លបានបង្ហាដថាសិសសជិត្ ៧០% បាន

សទង់មត្ិសិសសចំនួន ៣៥០នាក់មកពីសាោដរៀនចំនួន ២០ ដដើមបីកំណត្់រកចំនួនសិសស

ួល

ជំនាដការអាន និងសរដសរជាមូលោះនខដលល ធផ្លដនុះ

ខដលបានចូលដរបើរបាស់កុំពយូ ័រ ។ សិសសចំនួន ៦៤% បានរាយការណ៍ថាយា៉ាងដហាច

បង្ហាដពីត្រមូវការខដលរត្ូវគំរ បនា ៕

ណាស់ពួកដគបានដរៀនកុំពយូ ័រ២ដោ៉ាងកនុងមួយសបាាែ៍ គមនសិសសណាោនក់ត្រមូវឲ្យ
បង់ងៃលកនុងការសិកាកុំពយូ ័រ និងការផ្ាល់កុំពយូ ័រដល់សិសសបានសិកាបានដដើរត្ួនា ីកនុង

ការអប់រ ុំបុំ ិ នជីវិ រ
រកុមការង្ហរបំណិនជី វញត្បានចំណាយដពលកនង
ុ

សដរមចចិត្រា បស់សិសសកនុងការបនាការសិកា ៕

ដឆលើយត្បយា៉ាងលអកនង
ុ ការវាយត្ងមលមក ល់ដពលដនុះ

ដរៀនទំងអស់) ។

រត្ីោសដនុះដដើមបីដធវើការវាយត្ងមលកមមភាពបំណិន

និងកនង
ុ ដំដណើរការងនការោក់ចុុះនូវការខណនាំបខនថម

ជី វញត្សាកលបង ការបា៉ាន់សាមនដលើការអនុវត្ា

ដៅនត្ងការចំណាយរបាក់ខៃមដោ៉ាងសរោប់ការ

សកមមភាពកនង
ុ សាោដរៀន ដធវើការខបងខចកសោភរៈ

អប់រំខផ្នកបំណិនជី វញត្ ។ បខនថមដលើដនុះដ ៀត្ IBEC ភាគដនុះក៏បានដធវើការកនង
ុ ការបនាផ្ល
ា ់ការគំរ

បដរងៀន និងដរៀនែុសៗគនចំនួន ១១៧,០០០ របដភ

បានដធវើការជាមួយនាយកោះនត្រមង់ ត្ស វញជាាជីវៈ

កមមវញធីបំណិនជី វញត្ងចនរបឌ្ិត្ ខសវងរករបាក់ចំណូល

និងខកសរមួលដ ើង វញដនូវដសៀវដៅរគូ និងសោភរៈ

ដដើមបីដំដណើរការយុ ធសាស្តសាកមមវញធីរបត្កាអាជីព

ខដលជាយុ ធសាស្តសាសខា
ំ ន់កនង
ុ ការជួយគំរ ដល់ការ

។ ជាមួយនត្ងការចូលរួមយា៉ាងសំខាន់ពីរកសួងអប់រំ

ខដលទក់ ងយា៉ាងជិត្សនត្
ិ ជាមួយនត្ងសកមមភាព

រករបាក់ចំណូលកនង
ុ សាោដរៀន ដូដចនុះសកមមភាព

ការវាយត្ងមលដលើសកមមភាពសាកលបងរត្ូវបាន

បំណិនជី វញត្សាកលបង ។ ការវាយត្ងមលបានដធវើដលើ

បំណិនជី វញត្នត្ងអាចោននិរនារភាពដៅងៃទអនាគត្ ។

បញ្ច ប់ដោយដគរពដៅតមចំណច
ុ ដគលចំនួន៥ (i) សាោដរៀនចំនួន២២ និងបានរកដ

ើដថាសាោ

IBEC ក៏បានដរៀបចំកមមវញធីផ្ារបឌ្ិត្កនង
ុ សាោ
ដរៀនចំនួន២២កនង
ុ ដែត្ាដគលដៅទំង៣ ។ សោស

ឆ្នំដនុះោនសាោដរៀនៃមីចំនួន១០បានចាប់ដផ្ាើមដធវើ

វញធីសាស្តសាបដរងៀនរបស់រគូ (ii) កមមវញធីសិកា

ដរៀនទំងដនាុះបានអនុវត្ាតមចំណច
ុ ខណនាំសខា
ំ ន់ៗ កមមវញធីបំណិនជី វញត្ងចនរបឌ្ិត្ខសវងរករបាក់ចំណូល

ចាស់ោស់ (iii) សមត្ថភាពរបស់សិសស (iv) ការ

ជាដរចើនរួមោន ការបំដពដនូវ រមង់វាយត្ងមល

ខដលរួមោនការោំផ្សិត្ ចិញ្ចត្មសត្វ និងការោំដំណាំ

ផ្ទលស់បឥ
ូ ា រញយាប រវាងឪពុកោាយ និងសិសស (v)

ការង្ហររបស់សិសស (៩៤% ងនសាោដរៀនទំង

ខរសចំការខដលជាចំនួនបខនថមដៅដលើចំនួនសាោ

របសិ ធភាពរបត្ិបត្ាិការដលើ សាថប័នសាោដរៀន

អស់) ការដធវើសោភសន៍មួយ ល់នត្ងមួយជាមួយ

ដរៀន៧ខដលបានដធវើកាលពីឆ្នំមុន សរុបមកោន

សរុបមកការវាយត្ងមលជា ូដៅោនលកាណៈវញជាោន សិសសខដលបានដរជើសដរីសសរោប់ការរបត្កា

សាោដរៀនចំនួន១៧ ។ ៃវញកាជំនួយរបខែល

ប៉ាុខនាបានបនលិចចំណច
ុ ពីរ ឬបីខដលត្រមូវឲ្យោនការ

$៤,០០០ រត្ូវបានផ្ាល់ដល់សាោដរៀនសរោប់

អាជីព (៦៩% ងនសាសាដរៀនទំងអស់) និងការ

ដធវើឲ្យរបដសើដ ើង ។ រកសួងអប់រំបានបង្ហាដនូវការ ខសវងរកឱកាសការង្ហរកនង
ុ ត្ំបន់ (៨៤% ងនសាោ ដគលបំណងដនុះ ៕

គរប្ោងកកលមអអប់រ ំកប្មិត្មូលោានរៅកមពុជា

