
សមូែណ  ំ “េ លេ អភិវឌន៍ បកបេ យចីរ ព

កុង រយ រណ ព៍័ត៌ ន (Sustainable

Development Goals in Journalism Reporting)”

គេ ង “SDGsJR” នេ លបំណ ងអភិវឌកមវធី
សកិ រព័ត៌ នសប មួយ រអភិវឌន៍បកបេ យ
ចីរ ពនិង បេងីនចំេណ ះដឹងៃនបុគលកិអប់រកមិតឧតម
សកិ  កុងវធី សបេងនែផកេល ីICT។
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ែសងរកពួកេយងី មរយៈ៖

រ ទំរបស ់European Commission (គណ ៈកម រអឺរុប) ស ប់ផលតិកមៃន រេ ះពុមេនះ
មិន ត់ទុក រយល ព់មេលីតិ  ែដលឆុះប ងំពីទស នៈរបសអ់កនិពនែតមួយមុខប៉ុេ ះ 
េហយីគណ ៈកម រេនះមិនទទួលខុស តវចំេ ះ រេបី ស់ មូយែដល ចតវនេធីេឡងីពីព័ត៌
ន ែដល នេ កុងេ ះេឡយី។

សម័នគេ ង 
“SDGsJR”



គេ ង

“េ លេ អភិវឌន៍បកបេ យចីរ ព កុង រយ រណ ព៍័ត៌
ន ” គឺ គេ ងែដល នរយៈេពល 36 ែខ ែដល តវនផល់

មូលនិធិរួមេ យ Erasmus+ ែដល កមវធីរបស ់European 
Commission (គណ ៈកម រអឺរុប)។ 

តវនអនុវតេ យសម័នៃនៃដគូចំនួន បំួន (9) ែដលមក
ពី មំូយ (6) (sic) បេទស៖ េអស ញ៉ រូ ន៉ី លចុសបំួ 
កមុ  ចិន និង េ៉ឡសុី។

គេ ងេនះ នបំណ ងបេងីនសមត ពៃនបុគលកិអប់រៃន ប័
នអប់រកមិតឧតម (HEIs) កុងបេទស ៃដគូ។ បុគលកិអប់រ
នឹងតវ នបណ ះុប លពី របេងនកុងកមវធីដ៏ពិេសសថី
មួយ។ ចជួយពួកេគកុង រអភិវឌន៍កមវធីសកិ រព័ត៌ ន
ែដល សប មួយនឹង វវឌន៍ចុងេ យបំផុតៃនបែមបមល

ស តុ និង រអភិវឌន៍បកបេ យចីរ ព។ ពួកេគនឹង
តវ ក់ព័នេពញមួយវដគេ ង ងំមូល ែដលរូម នសកម ព
ដូច រវ គពីតមវ រ រចុះកមសកិ  (
តវ ក់ព័នេពញមួយវដគេ ង ងំមូល ែដលរូម នសកម ព
ដូច រវ គពីតមវ រ រចុះកមសកិ  (study visits) 
រ សប់ូរចំេណ ះដឹង និង រអភិវឌន៍ៃនកមវធីសកិ ថី។ 
េលសីពីេនះេ េទត បុគលកិអប់រៃន កលវទលយ័ (អក
សកិ  រ និងអក វ វ) នឹងទទួល ន របណ ះុ
ប ល មអន ញសពីីវធី សបេងនែផកេល ីICT ែដល
ន ពៃចបឌិត ក៏ដូច រសកិ េរនស តូអំពី រអនុវតែដ

លលបំផុតេ កុង 
ន ពៃចបឌិត ក៏ដូច រសកិ េរនស តូអំពី រអនុវតែដ

លលបំផុតេ កុង EU-HEIs។ 

សកម ព ងំអសរ់បសគ់េ ងេធី រ ជុំវញគំនិតៃន រអភិវឌន៍
កមវធីសកិ កុង HEIs ែដល នចីរ ពកុងរយៈេពលែវង េហយី
ន ពផ រ ប់េ នឹងតមវ រទីផ រ រ រ និងសងម

ទូេ ។

េ លេ

គេ ងេនះ នបំណ ងកុង រសេមចេ លេ បួនធំៗ  គឺ៖

 បេងីនគុណ ពៃន រអប់រឧតមសកិ  និងជំ ញ រេរន
ស តូេពញមួយជីវតស ប់ រយ រណ ក៍ុងបព័នផពផ យ
បកបេ យគុណ ពខសស់ពីី  SDGs  និង រវ គទិនន័យែដល
ែផកេល ីICT។

  រពងឹង ព ប់ ក់ទងថីៗ េ នឹងទីផ រ រ រ និង រ
សកិ ពី រព័ត៌ ន។

  រពងឹងកមិតសមត ពនិងជំ ញេ កុង HEIs េ យ
រអភិវឌន៍ ក់សកិ ស ប់ រយ រណ៍ រព័ត៌ នថីៗ  
និងបកបេ យ ពៃចបឌិត។

    រេលកីកមសស់ហ បតិបតិ ររងបេទស េ កុងែផក
យ រណ េ៍ល បីព័នផពផ យ សពីីSDGs និង រវ គទិនន័យ
ែដលែផកេល ីICT។


