ព័ត៌មានអំពីសិក្ខាសាលាលលាខាន៖
ចាប់ល្ដើមពីក្រនិទានលរឿងលៅជាសកមមភាពសម្មដង
១) អំពស
ី ិក្សា
ខា លា៖ ចាប់ផ្ដម
ើ ពីក្រនិទានផរឿងផៅជាសកមមភាពសម្មដង
មានផរឿងរាវរប់មិនអស់ម្ែលត្រូវនិទាន ផ
និទានផរឿងទាំងអស់ផ
ផលាខានផ

យ
ើ ក៏មានវិធីសាស្តសរផត្រើនម្បបណាស់ម្ែរកនុងក្រ

ោះ។ មិនថាផយើងសរផសរអរថបទអធិបាាយ ផរឿងខ្លី ផរឿងត្បផលាមផលាក ឬផរឿង

ោះផទ ក្រយល់ែឹងអំពីត្បផេទផ្ាេងៗននក្រនិទានផរឿងអារជួយឱាយផយើងនិទានផរឿងក្ន់ម្រមាន

ត្បសិទធភាពខ្ពស់បំ្ុរ។
ផរឿងរវា បផត្ងៀនផយើងអំពីជីវិរ អំពីខ្លួនផយើង និងអំពីអនកែនទ។ បម្ុ នរក្រនិទានផរឿងមិនម្មនត្ាន់
ម្រជាអវីម្ែលផយើងអារទទួលបានផោយត្ាន់ម្រអងគុយផរៀនកនុងវគ្គមួយផ
សាកលាបង និងបផងកើរកំ
រកខវុ ស
ិ ័យ ជំ

ញ ក្រ

ុសផែើមាបឈា
ី
នែល់ភាពសាទារ់ជំ

ោះផទ។ វាជាែំផ

ើរក្រ

ញ។ វាទាមទារឱាយមានភាពនរនត្បឌិរ

ក
វឹ ហារ់ និងកដត្ី សឡាញ់។

សិក្ខាសាលាផនោះនឹងមានរួមបញ្ចូលអនររសកមមភាព និងក្រប

្ដោះមូលោឋានត្គ្ឹោះែល់សិក្ខាក្ម

កនុងក្រយល់ែឹងអំពីបផរចកផទសម្រងនិពនធផរឿងសត្មាប់ក្រនិទានផលើឆាក។
ផរើក្រនិទានផរឿងគ្ឺជាអវ?ី និយមន័យក្រនិទានផរឿងតាមម្បបផលាខន
ា ភាពខ្ុសានរា វាងក្រនិទាន
ផរឿង និងផលាខន
ា

ែកមម វិធសា
ី ស្តសរនទា
ិ នផរឿង ររ

សមពន
័ ធ ផត្ាងផរឿង នឹងជារំ

ុរផ្ដរ
ា កនុងសិក្ខា

សាលាផនោះ។
ផមផរៀនខាងផលើនឹងមានបង្ហាញកនុងវគ្គប
ធារុរូលម្ែលអារផមើលផ

្ដោះបណាដាលែ៏សកមមរយៈផពល ៧ នងៃ រួមមាន ត្ទឹសដី

ើញ (visual exposure input) ក្រអនុវររជាក់ម្សរង ក្រ

វឹកហារ់

សកមមភាព្លាស់បដូរ មរិត្រឡប់ និងក្របង្ហាញសានានែ។ តាមរយៈសិក្ខាសាលាផនោះ្ងម្ែរ សិក្ខាក្មនឹង
ផរៀនវាកាយសពទសិលាបៈ ម្ែលជួយឱាយក្របង្ហាញរបស់ពួកផគ្ក្ន់ម្រផសរី បញ្ចូលពុទធិ វបាបធម៌ និងទសាេនៈ
នផោបាយ ត្បកបផោយត្បសិទធភាព និងតាមម្បបសិលាបៈផៅកនុងសកមមភាពអនុវររន៍របស់ពួកផគ្។
សិក្ខាក្មនីមួយៗត្រូវបានផលើកទឹករិររឱាយសផត្មរសានានែរូរមួយផៅរុងបញ្ចប់ននសិក្ខាសាលាផនោះ។

២) ក្លវិភាគ្ផត្ពៀង៖
ផសរកដីផ្ដើមសដីពីវិធីសាស្តសរ
•

កនុងក្របំម្បលងសារ់ផរឿងផៅជាសកមមភាពសម្មដង។

ែំណាក់ក្លទាំងត្បាំននសកមមភាព ផ
ក្រ

រុក្រ

៍ជាឧបករ

៍ ក្របផងកើរសកមមភាព និងផ

រុ

៍ និងបផរចកផទស្រល់ព័រ៌មាន ម្ែលជួយឱាយផរឿងក្ន់ម្រមានត្បសិទធភាព និងអរថន័យ

ផពញផលញ។
•

ក្រពិភាកាាអំពីត្គ្ប់ទិែឋភាពម្ែលអារផកើរមានផលើសារ់ផរឿងរបស់មាចាស់សានានែនីមួយៗ អម
ផោយកិរចក្របម្នថម។

•

ក្រវាយរនមលផឡើងវិញផលើកិរចក្ររបស់សិក្ខាក្មផោយម្្ែកផលើក្រពិភាកាាពីមុន អមផោយកិរច
ក្របម្នថម

•

ធារុរូលជាវីផែអូ

•

ក្រអានអរថបទផលាខានផោយសិក្ខាក្ម និងមរិត្រឡប់ (ន្ទកនុង)។

៣) អំពល
ី កខខ្
•

សិក្ក្
ខា មផាលផៅ៖
-

•

រ
ឌ ូលរួមសិក្សា
ខា លា៖

ោង
ា ផត្រើន ៨

ក់ និងាមានក្រកំ

រ់អាយុ

រត្មូវក្រននក្រផត្ជើសផរីស៖
-

មានបទពិផសាធន៍ម្រងនិពនធែូរជា ផរឿងខ្លោះ ផរឿងត្បផលាមផលាក កំណាពាយ ក្ម្សរ អរថបទ
ផរឿងជាផែើម និង/ឬ បទពិផសាធន៍ម្្នកសម្មរង ែូរជា ផលាខាន របាំ និងរស្តនរីជាផែើម។

•

ត្ពមទាំងមានរំណាប់អារមម

៏ខាលាំងកនុងក្រសរផសរផរឿងសត្មាប់ក្រសម្មរងផលើឆាក។

ទត្មង់ម្បបបទ និងក្រផត្ជើសផរីស៖
-

អរថបទបព្ជាក់អំពីផាលបំ

ងផ

រុអវីបានជាអនករង់រូលរួមសិក្ខាសាលាផនោះ (មិនផលើសពី

១ ទំព័រ)។
-

ត្បវររិរូបសផងខបមិនត្រូវ (មិនផលើសពី ៣ ទំពរ័ )។

-

ផបកខជនម្ែលទទួលបានផជាគ្ជ័យនឹងត្រូវបានទាក់ទងផៅ។

-

គ្

ៈកមមក្រឯករជាយនឹងត្រូវបផងកើរផឡើងផែើមាបីផត្ជើសផរីសផបកខជន។

•

ក្លបរិផរេទសិក្សា
ខា លា៖
-

សិក្ខាសាលានឹងផធវើតាមផអឡិរត្រូនិរចាប់ពីនងៃទី ១៣ ែល់នងៃទី ១៩ ម្ខ្មិងុ

ឆានាំ ២០២២។

ពីផមាង
ា ៨:៣០ ត្ពឹកែល់ផមាង
ា ១១:៣០ ត្ពឹក និងផមាង
ា ១:៣០ ែល់ផមាង
ា ៤:៣០ លាងរ
ា ។
-

អនករូលរួមទាំងអស់ត្រូវមានវររមានផៅក្រិោល័យសិលាបៈម្ខ្មរអមរៈផែើមបា ីជួបជាមួយអនក
ប

•

្ដោះបណាដាលតាម

ត្បាក់ឧបរថម៖ភ
-

អនករូលរួមមកពីផខ្ររនឹងទទួលបាននងលអាហារ នងលផធវើែំផ
តាមផាលក្រ

•

្ុរកំ
-

•

ាេូម។ ផយើងនឹងមានក្របកម្ត្បសត្មាប់កិរចត្បជុផំ នោះ។
រើ និងនងលសាក
នា ់ផៅផោយផោង

៍អងគក្រសិលាបៈម្ខ្មរអមរៈ

រ់ទទួលព្កាយ៖

នងៃទី ៣ ម្ខ្មិងុ

ឆានាំ ២០២២

ផមាាង ៥ លាងារ។

ព័រមា
៌ នបម្នថម៖
- អ៊ីម្មល៖ sormanak@cambodianlivingarts.org
- ទូរស័ពទ៖ ០១០ ៩៤ ១២ ២៤

៤) អំពត្ី គ្ូប
ប

ោះ្ដ បណាដល
ា ៖ Chongtham Jayanta Meetei ពី Ex-Theater Asia ត្បផទសនរវាន
ា ់
ទាប់ពីបានបញ្ចប់ក្រសិកាាពី សាលាជារិម្្នកផលាខាន (National School of Drama) ផៅទី

ត្កុងផែលី Jayanta បានរូលរួមកនុងកមមវិធីប

្ដោះបណាដាលនិងត្សាវត្ជាវផលាខានផៅត្បផទសសិងហបុរី ផ

៥ឆានាំផត្ក្យបានបនរផៅត្បផទសនរវាាន់ និងជាស

សាថាបនិកត្កុម

ើយ

ុន EX-Theater Asia ជាមួយ Lin

Pei-Ann ផែើមាបីអេិវឌាឍម្បបបទផលាខានម្ែលមិនមានត្ពំម្ែនផលើភាសា (Language-barriers-free
theatrical style) ។ ផោយបានប
ម្សវងរកក្រទំ
ម្បបអាសុីបុរ

្ដោះបណាដាលទាំងក្រសម្មរងតាមម្បបត្បនព

ក់ទំនងអនររវបាបធម៌និងក្របង្ហាញផរញជាក្យវិក្ម្បបស
ត្បាកែនិយមម្បបបសចិម ផលាខានក្យវិក្រ

ជាម្បបបទផលាខានស

ីនង
ិ ទំផនើប ារ់បនរ
សម័យ ផោយបញ្ចូល

សម័យទំផនើប និងទត្មង់ផ្ាេងផទៀរ ផៅ

សម័យ្ទាល់ខ្លួនរបស់ារ់។ ក្រង្ររបស់ារ់រួមមានផរឿង Hayavadana, The

Island, When We Dead Awaken, The Story of the Tiger, Numit Kappa, Monkey The Great,
Red Demon, Sigfried, Half Marriage និងផរឿងែនទផទៀរ។ ារ់បានផធវើក្រជាមួយបុគ្គលមួយរំនួន
ផៅកនុង I Story (ផរឿងរំនួន៤) និង I Story Plus (ផរឿងរំនួន៥) ផោយរួមបញ្ចូលានាបផងកើរក្រសម្មរង

ផ

ើយបានសម្មរងផៅទីត្កុងនរបុិ ផ

ើយបាន

ំយកផៅសម្មរងផៅទីត្កុងផ្ាេងៗកនុងត្បផទសនរវាាន់។

ារ់ធាលាប់បានទទួលព្នរង្វាន់ Taishin Art Awards ផត្រើនែង រួមទាំង A True Calling ម្ែលជាក្រ
សម្មរងលំោប់កំពូលទាំង១០ផៅកនុងឆានាំ២០១០។ ារ់ក៏ធាលាប់ត្រូវបានផគ្អផញ្ជើញរូលរួមកនុងមផហាត្សព
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