អាហារូបករណ៍ទស្សនវប្បធម៌ប្ប

ាំ

២
្ាំ ០១៨

សសចកតប្ី បកាសទទួលពាក្យ
ទិដ្ភា
ឋ ពទូសៅ
អាហារូបករណ៍ទស្សនវប្បធម៌ ជាកមមវិធីផ្តល់នូវឱកាសរីកចសប្មើនកនុងអាជីពសិល្បៈចាំសពាោះអ្នកដ្ឹកនាំ និង
ប្បតិបតិតករសិល្បៈនិងវប្បធម៌ ។ កមមវិធីរយៈសពល១

្ាំសពញ សិកាខ្កាមនឹងបានស្សែងយល់ពីប្បធានបទទាក់ទងនឹង

វប្បធម៌ ភាពជាអ្នកដ្ឹកនាំ និងសងគមប្បកបសោយនិរនតរភាព សដ្ើម្បីសលើកកមពស់សមតថភាព កនុងការប្បតិបតតិការងារ
អាជីពននវិស័យសនោះ។ សិកាខ្កាមនឹងប្តវបានជាំរុញឲ្យស

ទជាសាំណួរ អ្ាំពីភាពជាអ្នកដ្ឹកនាំ និងប្បសិទធភាពការងារ

តាមរយៈការងារសិល្បៈរបស់ពួកសេ។
កមមវិធីសនោះនឹងប្តវសរៀបចាំស

ើងជា «សិកាខ្សាលាទស្សនវប្បធម៌» សៅចុងសបាត្ហ៍ ស្ដ្លនឹងប្បប្ពឹតតសៅសៅ

តាមទីតាាំងសិល្បៈសៅជុាំវិញប្បសទសកមពុជា សោយរាប់បញ្ចូលការហែឹកហាត់សោយអ្នកជាំនញស្ផ្នកសិល្បៈ និងវប្បធម៌
ស្ដ្លអ្សញ្ជើញមកពីតាំបន់អាសុីផ្ងស្ដ្រ។ សិកាខ្សាលានីមួយៗ ស្ត្តសលើប្បធានបទសផ្្សងៗគ្្្ ស្តពាក់ព័នធនឹងវិស័យ
វប្បធម៌សៅកមពុជា។ តាមរយៈសិកាខ្សាលាទាាំងសនោះ សិកាខ្កាមនឹងមានឱកាសពប្ងីកបណ្ត្ញទាំនក់ទាំនងរបស់ខ្លួន
ទាាំងកនុងប្សុក តាំបន់ និងអ្នតរជាតិ តាមរយៈទាំនក់ទាំនងជាមួយវាេមិន អ្នកដ្ឹកនាំ និងប្បតិបតិតករវប្បធម៌ និង
បណ្ត្ញការងារជាសប្ចើនសទៀតសៅអាសុ។
ី
កមមវិធីសនោះេឺរាប់បញ្ចូលទាាំងការប្សាវប្ជាវថ្្្ក់តាំបន់ និងទស្សនកិចចវប្បធម៌ និងេសប្មាងសិល្បៈរួមគ្្្មួយ
សៅចុងបញ្ចប់ននកមមវិធី។
សគ្លសៅននកមមវធ
ិ ី
អាហារូបករណ៍ទស្សនវប្បធម៌សនោះ

មានសគ្លបាំណងបណ្តោះបណ្ត្លភាពជាអ្នកដ្ឹកនាំ

និងអ្ភិវឌ្ឍនូវ

ធនធាន ស្ដ្លមានសកាត្នុពលសផ្្សងៗកនុងវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌។ សគ្លសៅរបស់កមមវិធីមានដ្ូចតសៅ៖


បាំផ្ុសនូវទមាល្ប់ និងសាម្រតីចូលរួមកនុងការវិភាេ ស្វកស្ញក និងពិភាក្ាអ្ាំពីការងារសិល្បៈ និងវប្បធម៌



បងកលកខណៈអ្ាំពីការយល់ដ្ឹងកាន់ស្តសុីជសប្ៅ ទាក់ទងនឹងបញ្ហ្សាំខាន់ៗននការអ្ភិវឌ្ឍវប្បធម៌



បសងកើនឱកាសកសាងទាំនក់ទាំនងបណ្ត្ញការងារជាតិ និងអ្នតរជាតិ



បសងកើននូវលទធភាពដ្ឹកនាំ និងសមតថភាពតសូមតិសប្មាប់វិស័យសិល្បៈ



ផ្តល់ការគ្ាំប្ទទាាំងលកខណៈបុេគល និងអាជីព កនុងការសធែើឲ្យបានច្ាស់លាស់អ្ាំពីទស្សនវិស័យ និងផ្លបោះ
ពាល់ ស្ដ្លពួកសេចង់ស

ើញ តាមរយៈការងារ្ទ្លរ់ បស់ពួកសេ

1

អ្តថប្បសោជន៍ស្ដ្លសិកាកា
ខ្ មនឹងទទួលបាន
អាហារូបករណ៍ទស្សនវប្បធម៌

សវញបញ្ចូលគ្្្នូវការសិក្ាចប្មុោះ

និងសុីជសប្ៅជាមួយនឹងបទពិសសាធ

ការងារ ស្ដ្លមានការដ្ឹកនាំសប្មបសប្មល សហការជាមួយសាថ្ប័ននដ្េូសផ្្សងៗទាាំងកនុងនិងសប្ៅប្បសទស។ សយើងខ្្ុាំ
កាំពុងស្សែងរកសបកខជនទាាំងឡាយណ្ស្ដ្លមានទស្សនវិស័យ

មានចាំណ្ប់អារមមណ៍សលើចាំសណោះនិងបទពិសសាធន៍

ថ្មីៗ និងមានទមាល្ប់េិតវិភាេសុីជសប្ៅ។ សយើងខ្្ុាំចង់បានសបកខជនស្ដ្លមានការតាាំងចិតតខ្ពស់ និងយូរអ្ស្ងែងកនុងការ
បនតអាជីពកនុងវិថ្ីសិល្បៈវប្បធម៌សនោះ និងមានភាពមិនរួញរា កនុងការតាំណ្ងឲ្យខ្លួនឯង្ទ្ល់ និងសាថ្ប័នទាាំងឡាយ
សដ្ើម្បប
ី ងាហ្ញអ្ាំពីអ្នុភាពននសិល្បៈកនុង

កអ្នតរជាតិ ។

អ្តថប្បសោជន៍មានដ្ូចខាងសប្កាម៖


ការអ្ភិវឌ្ឍអាជីពសិល្បៈនិងការកសាងសករតិ៍ស

ម្ោះ



ការពប្ងីកនូវបណ្ត្ញទាំនក់ទាំនងកនុងប្សុក កនុងតាំបន់ និងកនុងពិភពសលាក



ទស្សនកិចចសៅប្បសទសនថ្ចាំនួន១០នថ្ៃ សដ្ើម្បីហាត់សរៀនការងារជាក់ស្សតងនិងកសាងទាំនក់ទាំនងជានដ្េូ



ទទួលបាននូវឱកាសននទាំនក់ទាំនង

តាមរយៈបណ្ត្ញជានដ្េូ

ននអ្តីតអ្នកទទួលបានអាហារូបកណ៍

(Fellows Alumni Network)
រួមទាាំងទាំនក់ទាំនងកនុងសវទិកានន សៅកនុងបណ្ត្ប្បសទសអ្៊ឺរុប និងអាសុី ឩទាហរណ៍៖ សននិសីទអ្នកដ្ឹកនាំ
វប្បធម៌ជាំនន់ថ្មីជាសដ្ើម។
លកខខ្ណឌននការសប្ជើសសរីស
សយើងខ្្ុាំស្សែងរកសបកខជនស្ដ្លមានលកខណៈសម្បតិតដ្ូចតសៅ៖


ចាំណ្ប់អារមមណ៍និងភាពសបើកចាំហកនុងការសរៀនសូប្តចាំសណោះនិងបទពិសសាធន៍ថ្មី



សមតថភាពកនុងការេិតវិភាេសុីជសប្ៅ



មាននិស្ស័យជាសហប្េិន (មានអ្តតចរិតសុទិដ្ឋិនិយម «អាចសធែើបាន»)



កប្មិតយល់ដ្ឹងខ្ពស់អ្ាំពីេតិ ឬប្ទឹសសតី ផ្្សងៗកនុងតួនទីសិល្បៈវប្បធម៌កនុងសងគម



មានការសបតជាញ្ចិតត និងសសចកតីប្សឡាញ់កនុងវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌



ចាំណ្ប់អារមមណ៍កនុងការកសាងទាំនក់ទាំនងសៅជុាំវិញអាសុី
សបកខជនអាចជាសិល្បករ

ឬ

ជាអ្នករដ្ឋបាលសិល្បៈ

ស្តប្តវបងាហ្ញពីភាពជាអ្នកដ្ឹកនាំកនុងវិស័យសនោះ។

សបកខជនអាចជាអ្នកប្េប់ប្េងសារមនទីរ ឬវិចិប្តសាល សិល្បករឯករាជ្យ អ្នកសធែើការរដ្ឋឬឯកជន កនុងប្កបខ្ណឌណ្ក៏
បាន។

សបើសលាកអ្នកជាអ្នកសធែើការសសប្មចចិតតអ្ែីមួយសៅសាថ្ប័នការងាររបស់ខ្លួន

ជាអ្នកស្សែងរកការគ្ាំប្ទកនុងបុពែ

សហតុសិល្បៈអ្ែីមួយ ឬជាអ្នកសាកល្បងនូវការប្បតិបតិតថ្មីកនុងសគ្លសៅសធែើឲ្យប្បសសើរស

ើងកនុងវិស័យវប្បធម៌ សហើយ

សលាកអ្នកស្លើយតបនឹងលកខខ្ណឌខាងសលើ សយើងខ្្ុាំសូមសលើកទឹកចិតត ឲ្យោក់ពាក្យចូលរួមកនុងកមមវិធីសនោះ ។
សូមសមតាត្ប្ជាបថ្ សដ្ើម្បីចូលរួមកនុងកមមវិធីសនោះ ចាំសណោះដ្ឹងស្ផ្នកភាសាអ្ង់សេលស ជាពិសសសជាំនញកនុងការ
និោយនិងការសាត្ប់ ជាតប្មវការមួយ

ាំបាច់ សោយសហតុថ្អ្នកចូលរួមនឹងប្តវសធែើការងារជាមួយអ្នកដ្ឹកនាំមកពី
2

បណ្ត្ប្បសទសអាសុី និងប្បសទសដ្នទសទៀតជុាំវិញពិភពសលាក សហើយប្តវរួមប្បាប្ស័យទាក់ទងកនុងការងារសោយខ្លួន
ឯង្ទ្ល់ ។
ការោក់ពាក្យ
សដ្ើម្បីោក់ពាក្យសុាំចូលរួមកនុងកមមវិធីសនោះ សូមផ្តល់នូវប្បវតតិរូបសសងខប និងស្តងសសចកតីបញ្ជ្ក់ពីសគ្លបាំណង
ចូលរួមកនុងកមមវិធីសនោះ។ សូមសមតាត្សផ្្ើឯកសារោក់ពាក្យសុាំទាាំងសនោះមកកាន់ info@cambodianlivingarts.org ។
សលាកអ្នកអាចសរៀបចាំឯកសារោក់ពាក្យជាភាសាស្ខ្មរឬអ្ង់សេលសក៏បាន។ កាលបរិសចេទឈប់ទទួលពាក្យេឺនថ្ៃទី ០៨
ស្ខ្មិន

្ាំ ២០១៨។

សសចកតប
ី ស្នថមអ្ាំពក
ី មមវិធី
កមមវិធីសនោះស្ចកសចញជា៤ស្ផ្នកដ្ូចខាងសប្កាម៖
កនុងរយៈសពល១

្ាំ សិកាខ្កាមនឹងចូលរួមកនង
ុ សិកាសា
ខ្ លាទស្សនវប្បធម៌សនោះចាំនួន៤សលើក។ «

សិកាខ្សាលាទស្សនវប្បធម៌» នីមួយៗមានរយៈសពល៣នថ្ៃ។ កមមវធ
ិ ីសិកាខ្សាលាទស្សនវប្បធម៌
នីមួយៗរួមមានការសិក្ា និងពិភាក្ាសលើប្បធានបទសផ្្សងៗកនុងសិល្បៈ បទបងាហ្ញសោយវាេមិន
និងទស្សនកិចចសក
ិ ្ា។ កនុង
សិកាសា
ខ្ លា
ទស្សនវប្បធម៌

្ាំ២០១៧ ប្បធានបទកនុងសិកាខ្សាលាទស្សនវប្បធម៌ទាាំង៤ ទី

កស្នលង និងកាលបរិសចេទរួមមាន៖


នសោបាយសដីពប
ី រិសវណ និងទីតាង
ាំ សកមមភាពសិល្បៈ (សសៀមរាប ១០-១៣ ឧសភា)



េុណតនមលននសិល្បៈ (បាត់ដ្ាំបង ៦-៩ កកកោ ២០១៨)



វប្បធម៌ និងទីផ្ា
្ រ (ភនាំសពញ ៣១ សីហា - ៣ កញ្ញ្ ២០១៨)



ភាពជាអ្នកដ្ឹកនាំកង
នុ វិស័យសិល្បៈ និងវប្បធម៌ (កាំពត ៧ - ១០ ធនូ ២០១៨)

សិកាខ្កាមនឹងចូលរួមកនុងដ្ាំសណើរទស្សនកិចចសិក្ាខ្លីសៅកាន់ប្បសទសជិតខាងកនុងមហាតាំបន់
កមមវធ
ិ ទ
ី ស្សនកិចច

សមេងគ។ កនង
ុ កមមវិធី

្ាំ២០១៨សនោះ សយើងសប្គ្ងសធែដ្
ើ ាំសណើរសៅកាន់ប្បសទសនថ្។ ទស្សនកិចចសនោះ

វប្បធម៌

នឹងប្តវបានសរៀបចាំស

ើង សោយផ្តលឱ
់ កាសដ្ល់សកា
ិ កា
ខ្ មឲ្យបានសិក្ាស្សែងយល់បស្នថម សលើ

មហាតាំបន់សមេងគ

ប្បធានបទននសិកាសា
ខ្ លាទស្សនវប្បធម៌នម
ី ួយៗ និងឲ្យបានរួមប្បាប្ស័យទាក់ទងពប្ងីកនូវ
បណ្ត្ញទាំនក់ទាំនងរបស់ខ្ន
លួ ។
សិកាខ្កាមនឹងមានឱកាសប្បារពធកមមវិធស្ី បបសិលប្ ៈរួមគ្្្មួយ។ ទីតាាំង រយៈសពល និងប្បធានបទ

េសប្មាងជាប្កុម

ននកមមវិធស
ី ិល្បៈសនោះ នឹងប្តវសលើកយកមកពិភាក្ា និងសរៀបចាំេសប្មាងស្ផ្នការជាមួយសិកាខ្កាម
ដ្នទសទៀត សប្កាមជាំនួយរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវតថុរបស់អ្ងគការសិល្បៈស្ខ្មរអ្មតៈ។

ឱកាសជួបជាមួយ ប្េ
បងែក
ឹ ជាលកខណៈបុេល
គ

សិកាខ្កាមមា្្ក់ៗនឹងប្តវបានផ្តលន
់ ូវការគ្ាំប្ទស្ផ្នកហិរញ្ញវតថុ សប្មាប់ការប្បឹកា
្ សោបល់ ជាមួយ
ប្េបងែក
ឹ ស្ដ្លមានបទពិសសាធន៍។

អ្នកស្ដ្លប្តវបានសប្ជើសសរីសឱ្យចូលរួមកនុងកមមវិធីអាហារូបករណ៍ទស្សនវប្បធម៌សនោះ នឹងប្តវចូលរួមកនុងវេគស្ណនាំ
ទូសៅអ្ាំពីកមមវិធីសនោះ សៅសបាត្ហ៍ទី១ ននស្ខ្សមសា
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