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ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ອ່ານທ່ີຮກັແພງ

ສ່ິງທ່ີທ້າທາຍໃນປີນ້ີ! ຄືພະຍາດລະບາດທ່ີເກີດຂ້ຶນໂດຍທ່ີພວກເຮາົບ່ໍທັນ
ໄດ້ຕ້ັງໂຕ ແລະ ມັນມີຜົນກະທົບຫຼາຍຢ່າງຕ່ໍການດໍາລົງຊີວດິຂອງພວກເຮາົທັງໃນລາວ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ໃນພາກພ້ືນ 
ບ່ໍພຽງແຕ່ເທ່ົານ້ີ ປະເທດອ່ືນໆ ກໍໄດ້ຮບັຜົນກະທົບຢ່າງໜກັເຊ່ັນກັນ.

ແນ່ນອນວາ່, ພວກເຮາົໄດ້ຮຽນຮູຫຼ້າຍໆຢ່າງ ຍ້ອນວາ່ພວກເຮາົຕ້ອງໄດ້ຮຽນ. ແຕ່ວາ່ ການຮຽນຮູນ້ັ້ນມີຫຼາຍກວາ່ໜາ້ທ່ີ 
ແລະ ນ້ີແມ່ນຂ້ໍສະຫລຸບຂອງໂອກາດການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊີວດິ ຕາມທ່ີສະແດງຢູ່ໃນເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບ 
ຍືນຍົງ ເປ້ົາໝາຍທີ 4 ເຊ່ັນດຽວກັນກັບດໍາລັດການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊີວດິໃນ ສປປ ລາວ ທ່ີເວົາ້ເຖິງຄວາມມ່ວນຊ່ືນໃນ
ການຮຽນ. ໃນບາງຄ້ັງ, ພວກເຮາົກໍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງເມ່ືອຕອນທ່ີຈະຮຽນຮູໃ້ນສ່ິງໃໝ່ໆ, ແຕ່ພວກເຮາົຢ່າ 
ລືມວາ່ການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊີວດິບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນສ່ິງຈໍາເປັນເທ່ົານ້ັນ (ເຊ່ິງໃນຄວາມເປັນຈງິແລ້ວເປັນສ່ິງທ່ີເຮາົບ່ໍ 
ສາມາດທ່ີຈະປະຕິເສດໄດ້), ແຕ່ມັນເປັນໂອກາດໃຫ້ພວກເຮາົໄດ້ເປີດໂລກະທັດໃຫ້ກວາ້ງຂ້ຶນ. ແລະ ໂດຍສະເພາະ
ຂອງພວກເຮາົແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ນ້ັນແມ່ນສ່ິງທ່ີພວກເຮາົ 
ສົມຄວນໄດ້ຮບັ.

ໃນປີທ່ີກໍາລັງຈະມາຮອດນ້ີ, ພວກເຮາົກໍາລັງຈະມີໂຄງການໃໝ່ທ່ີໜາ້ສົນໃຈທັງໃນລາວ ແລະ ກໍາປູເຈຍ. ການ       
ສະໜບັສະໜນູຂອງພວກເຮາົອາດຈະມີບ່ໍຫຼາຍ ແຕ່ກໍມີຕ້ົນແບບທ່ີດີສໍາລັບການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີສາມາດເຂ້ົາເຖິງກຸ່ມ
ຄົນດ້ອຍໂອກາດ. ໂດຍສະເພາະໂຄງການທ່ີຈະມາຮອດນ້ີ ໄດ້ເນ້ັນໃສ່ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ. ບົດຄ້ົນຄວາ້ວໄິຈ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ຍັງບ່ໍສາມາດເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາຍັງໄດ້ເທ່ົາທ່ີຄວນ ຫືຼ ອາດບ່ໍມີເລີຍ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດ 
ຊົນນະບົດ. ດ້ວຍເຫດນ້ີພວກເຮາົຈຶງ່ຕ້ອງການທ່ີຈະປ່ຽນແປງ!

ແນ່ນອນວາ່, ດີວວີ ີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ມີບົດບາດເປັນພຽງພາກສ່ວນນ້ອຍໆ ໃນເລ່ືອງດ່ັງກ່າວນ້ີ ແຕ່ພວກເຮາົ 
ກັບບັນດາຄູ່ຮວ່ມງານ ໝ້ັນໃຈວາ່ຈະກ້າວໄປພ້ອມກັນເພ່ືອຈະສ້າງໂຄງຮາ່ງທ່ີຍືນຍົງ ຖ້າຫາກວາ່ມ້ືໜຶງ່ບ່ໍໄດ້ຮບັການ
ສະໜບັສະໜນູຈາກພາຍນອກ ແຕ່ພວກເຂົາຈະສາມາດທ່ີຈະເຮດັວຽກໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ ແລະ ຕອບສະໜອງ   
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃນດ້ານການສຶກສາ.

ຂ້າພະເຈົາ້ຫວງັຢ່າງຍ່ິງຕ່ໍກັບວຽກງານໃນຂ້າງຫນ້າ ເຖິງວາ່ຈະຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາທ່ີຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ພວກເຮາົກໍຈະສ່ົງເສີມ
ຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍກັບການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໄປນໍາກັນ! ແລະ ພວກເຮາົຮບັປະກັນວາ່ ຈະ
ແບ່ງລະຫວາ່ງກຸ່ມຄົນທ່ີໃຫ້ການສຶກສາ ແລະ ຄົນທ່ີບ່ໍສາມາດເພ່ີມພູນການຮຽນໄດ້ໃນຊ່ວງເວລາໂລກລະບາດ!
ດ້ວຍຈດຸປະສົງນ້ີ ຂ້າພະເຈົາ້ຂໍອວຍພອນໄຊໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກກັບປີ 2021 ແລະ ຂໍໃຫ້ໂຄງການປະສົບຜົນສໍາເລັດ 
ເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍກັບປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ!

                   ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ
                   Johann Heilmann
                   ຜູ້ອໍານວຍການປະຈໍາພາກພື້ນ
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ອະນາຄົດຂອງການສຶກສາ - ໂລກໃນປີ 2050 
ຈະເປັນແນວໃດ?
Johann Heilmann, DVV International

ແນ່ນອນວ່າ, ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍເພື່ອທີ່ຈະສາມາດ 
ເບິ່ງເຫັນໂລກໃນອະນາຄົດ. ໃນອີກສາມສິບປີຂ້າງໜ້າພວກ 
ເຮົາຈະເປັນແນວໃດ? ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປະເທດແລະ 
ໂລກ ໃນປີ 2050 ຈະເປັນແນວໃດ? ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ມັນ
ພັດເຮັດໃຫ້ການດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນ 
ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮູ້ເລີຍວ່າມີຫຍັງແດ່ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນມື້ອື່ນ 
ຫຼື ອີກສິບປີຂ້າງໜ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັ້ນກໍເປັນສິ່ງທີ່່ດີ ທີ່
ມີວິໄສທັດກັບໂລກທີ່ພວກເຮົາຈິນຕະນາການ ແລະ ສະພາບ
ແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງຂອງພວກເຮົາທ່ີຈະເປັນຄືກັນໃນອະນາ
ຄົດ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ກຸ່ມຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຂະແໜງການສຶກສາ 
ນອກໂຮງຮຽນ (NFE) ລາວໄດ້ເຮັດໃນກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນ 
ແລະ ໄດ້ຮຽນຮູ້ຂອງກຸ່ມຄູຝຶກໃນສູນພັດທະນາການສຶກສາ 
ນອກໂຮງຮຽນ (NFEDC).

ການສົນທະນາກຸ່ມແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ໂຄງການ 
ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ນໍາພາໂດຍອົງການ UNESCO ເຊິ່ງທ້າຍທີ່
ສຸດຈະເປັນການຕີພິມລາຍງານທ່ີຖືກອອກແບບມາເພ່ືອແບ່ງ
ປັນ ວິໄສທັດໃນອະນາຄົດວ່າການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ 
ສິ່ງໃດອາດຈະໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຈະຖືກນໍາສະເໜີວາລະ 
ນະໂຍບາຍ. ເຊິ່ງຈະມີຫົວຂໍ້ທີ່ວ່າ “ການສຶກສາໃນອະນາຄົດ: 
ການຮຽນຮູ້ທີ່ກໍາລັງຈະກາຍເປັນ....“ ເຊິ່ງນັ້ນຈະກະຕຸ້ນໃນ 
ການໂຕ້ວາທີກັນໃນທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ ແລະ ການຮຽນ
ຮູ້ທີ່ສາມາດກໍານົດອະນາຄົດຂອງມວນມະນຸດ ແລະ ໂລກ 
ໜ່ວຍນີ້ໄດ້ແນວໃດ.

ບໍ່ມີຂໍ້ສົງໃສວ່າສະພາບອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວານັ້ນຄື 

ຄວາມອ່ອນແອຂອງໂລກເຮົາທ່ີກໍາລັງປາກົດໃຫ້ເຫັນຫຼາຍຂ້ຶນ
ເລື້ອຍໆ. ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ, ການແບ່ງແຍກ 
ໃນສັງຄົມ ແລະ ລັດທິຫົວຮຸນແຮງທາງດ້ານການເມືອງກໍາລັງ
ນໍາເອົາຫຼາຍໆ ສັງຄົມໄປສູ່ຈຸດວິກິດ. ຄວາມກ້າວໜ້າໃນດ້ານ
ການສື່ສານທາງດິຈິຕໍ, ປັນຍາປະດິດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະ
ພາບແມ່ນມີທ່າແຮງທີ່ດີຂຶ້ນ ແຕ່ກໍຍັງເກີດມີຄວາມກັງວົນກັບ
ທາງດ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ການປົກຄອງ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ 
ສັນຍາທີ່ເວົ້າເຖິງການປ່ຽນແປງທາງດ້ານນະວັດຕະກໍາ ແລະ 
ການປ່ຽນແປງທາງເຕັກໂນໂລຢີທ່ີມີການບັນທຶກຂອງຄວາມບ່ໍ
ສະເໝີພາບກັນຂອງການມີສ່ວນປະກອບໃຫ້ມະນຸດໄດ້ເຕີບ 
ໃຫຍ່. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ການຮຽນຮູ້ແມ່ນ
ຊັບພະຍາກອນທົດແທນໃໝ່ທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີສຸດສໍາລັບມວນມະ
ນຸດເພື່ອຕອບສະໜອງກັບສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ ແລະ ການຄິດຄົ້ນ 
ທາງເລືອກອື່ນໆ. ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການສຶກສາຍັງເປັນ 
ການຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງໂລກ. ການສຶກສາໄດ້ 
ປັບປ່ຽນໂລກຂອງເຮົາ.

ສະນັ້ນ, ອົງການ UNSECO ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະແໜງການສຶກສາທ່ົວໂລກຈົ່ງມີສ່ວນຮ່ວມໃນ

ການກະກຽມບົດລາຍງານທີ່ໄດ້ປະເມີນໄວ້. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ 

DVV International ແລະ NFEDC ຈຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງກຸ່ມ 

ໂດຍສຸມໃສ່ກັບກຸ່ມຄູຝຶກ Master Trainers, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການ 

ຝຶກອົບຮົມຈາກ DVV International ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານລະດັບ 

ຊາດ ແລະ ສາກົນໃນລະຫວ່າງປີ 2015-2017 ໃນທາງດ້ານ 

ທິດສະດີ ແລະ ວິທີການການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່.
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ການສົນທະນາກຸ່ມ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ຄຸນຄ່າ ແລະ ມ່ວນຊື່ນຈາກ 
ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ. ໃນຮອບທໍາອິດກ່ຽວກັບວິໄສທັດປີ 
2050, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າໃນ 30 ປີນັບແຕ່ນີ້ 
ທົ່ວໂລກຄວນເປັນບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນ, ຊາວໜຸ່ມ  ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ 
ທຸກຄົນເປັນພົນລະເມືອງທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ມີ 
ທັກສະການນໍາພາທີ່ດີ. ໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາຄວນມີ
ໃຫ້ສໍາລັບທຸກຄົນລວມທັງເຂດຊົນນະບົດ. ຕ້ອງຮັບປປະກັນ 
ຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງປະຊາຊົນ, ປະຊາຊົນເອງກໍຄວນ 
ເຄົາລົບ ແລະ ເບິ່ງແຍງເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ຄວນຮັກສາ 
ວັດທະນະທໍາລາວໄວ້. ຈຸດມຸ່ງໝາຍເພີ່ມເຕີມທີ່ໄດ້ສະແດງ 
ອອກຕ່ໍຄົນພິການຍັງຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງເຕັມທ່ີຈາກ
ສັງຄົມ ແລະ ໃນທຸກພື້ນທີ່ຂອງການດໍາລົງຊີວິດລວມທັງໃນ 
ໂຮງຮຽນ, ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກພ້ອມທັງຄົນໃນຄອບຄົວ 
ຂອງພວກເຂົາ. ໃນກໍລະນີຂອງປະເທດລາວ, ສະມາຊິກຂອງ 
ຄອບຄົວ NFE ໄດ້ມີຈຸດມຸ່ງໝາຍວ່າປະເທດຂອງພວກເຂົາ  
ນັ້ນທີ່ຖືໄດ້ວ່າເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີການພັດທະນາ ລວມຍອດ 
ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ສູງຂຶ້ນເທົ່າກັບປະເທດ 
ອຸດສະຫະກໍາໃນປະຈຸບັນ. ໄດ້ເກີດຄວາມກັງວົນຂຶ້ນກ່ຽວກັບ
ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ. 
ປະຊາຊົນຕ່າງກໍເຫັນດີວ່າຈະຄວນມີມາດຕະການການແກ້ 
ໄຂເພື່ອໃຫ້ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີສິດທິ 
ແລະ ໂອກາດເທົ່າທຽມກັນ - ບໍ່ພຽງແຕ່ວ່າຢູ່ໃນເຈ້ຍເທົ່ານັ້ນ, 
ແຕ່ຢູ່ໃນຄວາມເປັນຈິງນໍາ.

ໃນບາດກ້າວທີສອງ, ສະມາຊິກກຸ່ມຈຸດສຸມໄດ້ປຶກສາຫາລື 
ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງລວມຂອງການສຶກສາ 2050. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ໄດ້ເນັ້ນໜັກຕື່ມອີກເຖິງບົດບາດຂອງການສຶກສາ ແລະຄວາມ 
ສໍາຄັນຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງລະບົບການສຶກສາ. ເປັນທີ່ 
ເຂົ້າໃຈກັນດີ, ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງໄລຍະຂອງ Covid-19, 
ຜູ້ຄົນໄດ້ມີຫວັງວ່າຈະມີໂອກາດຕໍ່ການສຶກສາທົ່ວໂລກ ແລະ 
ມີຄວາມປາດຖະໜາວ່າການສຶກສາຈະສະໜັບສະໜູນຄວາມ
ຄິດສ້າງສັນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດ 

ກຸ້ມຕົນເອງໄດ້.

ສຸດທ້າຍນີ້, ການສົນທະນາໄດ້ສຸມໃສ່ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ 
ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ໄດ້ແນວໃດ ແລະ  
ບ່ອນໃດໃນອະນາຄົດ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຕອບອີກຄັ້ງດ້ວຍ 
ຄໍາຕອບທີ່ໜ້າສົນໃຈ. ພວກເຂົາທຸກຄົນຕົກລົງເຫັນດີວ່າ     
ລະບົບໂຮງຮຽນຄວນສຸມໃສ່ການປະຕິບັດຫຼາຍກວ່າທິດສະດີ 
ແລະ ມີແນວຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຄວນຈະເຂົ້າ
ໃຈ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ແນ່ນອນວ່າສິ່ງນີ້ອາດຈະ
ໝາຍຄວາມວ່າໂອກາດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສາມາດພົບ
ເຫັນຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການສຶກສາຄວນໄດ້ຮັບ 
ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສັງຄົມ
ໂດຍທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເພີ່ມທະວີຄວາມກົມກຽວ 
ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ແລະ ຄອບຄົວຄວນເພີ່ມ 
ທະວີການສຶກສາເພ່ືອພັດທະນາເດັກນ້ອຍເມ່ືອພວກເຂົາເຕີບ
ໃຫຍ່. ສິ່ງນີ້ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແນວຄິດປ່ຽນແປງໃໝ່ສໍາລັບ 
ເດັກ ແລະ ພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາເພື່ອໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນ 
ຂອງການສຶກສາ. ສຸດທ້າຍແລ້ວ, ໄດ້ມີການຕົກລົງກັນໃນກຸ່ມ
ທີ່ວ່າທັກສະສັງຄົມທີ່ເລີ່ມຕົ້ນໃນບາງໂຄງການຂອງ NFE 
ແລະ DVV International ຄວນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ 
ກວ່າປະຈຸບັນ.

ເວົ້າລວມແລ້ວ, ການສົນທະນາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບາງຄັ້ງມັນ 
ເປັນປະໂຫຍດ, ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ມ່ວນຊື່ນທີ່ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ສຸມ
ໃສ່ກອງປະຊຸມ, ການຝຶກອົບຮົມຫຼືໂຄງການຕໍ່ໄປເທົ່ານັ້ນ 
ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງໄປທາງໜ້າຕໍ່ໄປ. ຜົນຂອງການສົນທະນາກຸ່ມ
ຈຸດສຸມໃນປັດຈຸບັນຈະເຂ້ົາໄປໃນວຽກງານການກະກຽມຂອງ
ອົງການ UNESCO ສໍາລັບບົດລາຍງານ “ອະນາຄົດຂອງ 
ການສຶກສາ”. ແນ່ນອນພວກເຮົາຫວັງຢ່າງຍີ່ງທີ່ຈະໄດ້ເຜີຍແຜ່
ບົດລາຍງານ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນອະນາຄົດທີ່ສົດ 
ໃສຂອງການສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ.
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ບົດສ�າພາດພິເສດ: ໂຄງການສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ 
ໃນຊົນນະບົດຂອງ ສປປ ລາວ ສ�າລັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍ
ດອກຄ�າ ຊົມສີຫາປັນຍາ
ສໍາພາດໂດຍ ດາລຸນນີ ສີສຸລາດ

ຊ່ວຍເລົ່າໃຫ້ພວກເຮົາຟັງແນ່ກ່ຽວກັບໂຄງການໄລຍະ 
2 ນີ້ ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການຄື:

ໂຄງການໄລຍະສອງນີ້ແມ່ນເຮົາໄດ້ຮັບທຶນຕໍ່ຈາກ “ມຸນນິທິ 
ເດັກເພື່ອການກຸສົນຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ”, ແລະ ເຮັດວຽກ 
ສະເພາະຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເດັກນ້ອຍ (Strensinger) ໃນເຂດ 
ບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ ເມືອງນອງ ແລະ ເມືອງເຊໂປນ. ນອກຈາກນີ້ 
ກໍແມ່ນຮັບທຶນ ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ(BMZ)ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ 
ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງກິດຈະກໍາ ໃນສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ຈໍານວນ 10 
ສູນ. ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວແມ່ນອີງໃສ່ຊຸມຊົນຕ້ອງການ ແລ້ວເຂົາ 
ເຈົ້າກໍຂື້້ນແຜນກິດຈະກໍາມາເອງ ເພື່ອໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ໃນສູນຂອງໃຜລາວ, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບດ້ານຕ່າງໆ 
ທີ່ເໝາະສົມກັບເຂດພື້ນທີ່ຕົວເອງ, ຝຶກທັກສະຊີວິດໃນດ້ານ  
ຕ່າງໆໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ແລະ ຝຶກ          
ກິດຈະກໍາການສ້າງລາຍຮັບເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຖັັກຟອຍແຂມ 
ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີກິດຈະກໍາເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນ 
ເຮົາກໍໄດ້ສະໜອງເປັນວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ບ້ານມີຄວາມ
ຕ້ອງການເປັນຕົ້ນແມ່ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ, ປື້້ມອ່ານ 
ເສີມສໍາລັບທຸກຄົນ, ຈັດກິດຈະກໍາ ສໍາລັບເດັກ ທີ່ທາງເມືອງ 
ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ(ຜົນຮັບ ແລະ ລາຍລະອຽດຍ່ອຍແມ່ນມີບົດລາຍ
ງານຂອງໂຄງການ)

ມີກິດຈະກຳຫຍັງແນ່ທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດໃນໂຄງການໄລຍະ 
2 ນີ້:
ກິດຈະກໍາຫັຼກຄື:
• ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃນດ້ານຕ່າງໆທີ່ທາງສໍາມະນາ

ກອນຕ້ອງການ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບ ອື່ນໆ
• ຝຶກອົບຮົມ ສະເພາະວຽກງານຊາວໜຸ່ມ ແລະ ວິທີການ 

ຄົ້ນຄ້ວານໍາພາຊາວໜຸ່ມ ສ້າງແຜນທີ່ບ້ານ
• ຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານທັກສະຊີວິດໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ 

ເມືອງ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ
• ກິດຈະກໍາແລກປ່ຽນທາງດ້ານ ວັດທະນາທໍາ ແລະ ກິລາ 

ພາຍໃນບ້ານ ແລະ ບ້ານຕໍ່ບ້ານເປົ້າໝາຍໂຄງການ
• ຝຶກອົບຮົມ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບເດັກ ອາຍຸ 4-6 ປີ,ໃຫ້ກັບ 10 

ສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນທີ່ເມືອງ ນອງ ແລະ ເມືອງ ເຊໂປນ
• ສະໜອງອຸປະກອນເຄື່ອງຫຼິ້ນ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ 

ຊາວໜຸ່ມໃນບ້ານເປົ້າໝາຍ 
• ວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຄະນະສູນແຕ່ລະສູນ 

ຈາກເມືອງ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ໜ່ວຍງານສຶກສາ 
ນອກໂຮງຮຽນ, ຊາວໜຸ່ມເມືອງ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ, 
ກະສິກໍາເມືອງ, ສາທາເມືອງ ແລະ ພະນັກງານພາກ 
ສະໜາມຂອງໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

• ວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ພະແນກສຶກສາ 
ທິການ ແລະ ກິລາ ຂັ້ນແຂວງ-ຂັ້ນກົມການສຶກສາ 
ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຫົວໜ້າອົງການດີວີວີ ປະຈໍາພາກພື້້ນ 
ພ້ອມຜູ້ບໍລິຫານຂອງໂຄງການປະຈໍາເມືອງນອງ- ເຊໂປນ

• ສໍາຫຼວດຂ້ໍມູນຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນໃນບ້ານ 
10 ບ້ານ/ສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດ
ຈະກໍາໄລຍະ 2

•  ການປະເມີນຜົນໂຄງການໄລຍະ 2 ຂອງປີ (2019-
2020)

ໂຄງການນີ້ຈະຊ່ວຍໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນໃນ 
ຮູບແບບໃດ, ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການນີ້
ໂຄງການດ່ັງກ່າວແມ່ນຊ່ວຍໃນການພັດທະນາໄດ້ຫຼາຍຮູບ 
ແບບ ແລະ ຫຼາຍກຸ່ມຄົນ ເຊັ່ນ: ຮູບແບບ ດ້ານການສ້າງຂີດ 
ຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບ ຊາວໜຸ່ມ-ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ:
• ພັດທະນາທາງດ້ານການຮຽນດ້ວຍຕົນເອງຈາກສູນຮຽນຮູ້

ຊຸມຊົນ-ຄອບຄົວ-ເພື່ອນຕໍ່ເພື່ອນ ແລະ ການຮຽນຮູ້      
ຕະຫຼອດຊີວິດ

• ດ້ານການພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫ້ກຸ່ມຂອງຊາວໜຸ່ມ 
ແລະ ແມ່ຍິງ

• ດ້ານຄວາມຍືນຍົງຂອງຄະນະສູນໃນການເຮັດວຽກເປັນ
ທິມ ແລະ ຕົວເອງໄດ້ໃນທຸກໆດ້ານຢູ່ໃນສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ
ຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ເປັນຕົ້ນ

• ພັດທະນາທາງດ້ານການເຄ່ືອນໄຫວຂອງເດັກນ້ອຍ 
ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ສ້າງຄວາມສົດຊື່ນແຈ່ມ 
ໃສໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄືກັນກັບເດັກນ້ອຍທ່ີຢູ່ໃນຕົວເມືອງ 
ໃຫ່ຍ

• ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນຫຼາຍໆດ້ານທ່ີປ່ິນອ້ອມວົງຈອນ 
ຂອງການດໍາລົງຊີວິດໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງເຂົາເຈົ້າບ່ໍ 
ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານສົ່ງເສີມ ກະສິກໍາ-ລ້ຽງສັດ ແລະ 
ດ້ານສາທາ ເປັນຕົ້ນ

ພວກເຮົາກໍໄດ້ຊອກທຸກວິທີທາງ ໃນການສະໜັບສະໜູນ 
ຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຊອກຫາຄູຝຶກທີ່ມີປະສົບການ ແລະ 
ໄດ້ຄຸນນະພາບ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບຫົວຂໍ້ ວິຊາຕ່າງໆ ທີ່ທາງບ້ານກໍ
ຄືກຸ່ມທ່ີຕ້ອງການຮຽນຮູ້,ເຊ່ີງຄູຝຶກດ່ັງກ່າວແມ່ນໄດ້ມາຈາກ 

ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ 
ດ້ານການຮຽນຮູ້ໜັງສື ແລະ 
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ



 ຈົດໝາຍຂ່າວ № 2/2020

6

Education for Everyone. Worldwide.  
Lifelong.

ພາຍໃນເມືອງ ໃນແຂວງ ແລະ ພາຍນອກ 

ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງມັກວຽກພັດທະນາຊຸມຊົນ
ເພາະວຽກພັດທະນາຊຸມຊົນ ເປັນວຽກທີ່ໜ້າຄົ້ນຫາ ແລະ ລະ
ອຽດອ່ອນໃນການພັດທະນາຕໍ່ຫຼາຍໆດ້ານ ແກ່ຊີວິດການເປັນ
ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ສະເພາະແມ່ນກຸ່ມຄົນທີ່ຢູ່ຫ່າງ 
ໄກສອກຫຼີກຈາກຕົວເມືອງ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮູ້ມີໜ້ອຍ 
ກ່ວາ ຕົວເມືອງໃຫ່ຍ ແລະ ອີກຢ່າງເສັ້ນທາງກໍຍັງຫຍຸ້ງຍາກ 
ໃນການສັນຈອນໄປມາຫາສູ່ກັບເຂົາເຈົ້າ ເຊີ່ງທັງໝົດມັນເປັນ 
ວຽກທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ເຂົ້າເຖິງໃນການພັດທະນາ ທັງ 
ນໍາພາການຮຽນຮູ້ໃນດ້ານຕ່າງໆ ສູ່ເຂົາເຈົ້າອີກ ແລະ ວຽກ 
ພັດທະນາເປັນວຽກທີ່ມ່ວນ ແລະ ຮຽນຮູ້ລະຫ່ວາງເຮົາເອງ 
ແລະ ຊຸມຊົນໃນທຸກໆ ດ້ານກ່ຽວກັບຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ທັງເປັນ 
ການແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ດ້ວຍກັນ ເພິ່ນຮູ້ນຶ່ງເຮົາຮູ້ສອງ 
ປະຄອງຊ່ວຍໆກັນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ໃນ
ການຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ເພິ່ນຂາດເຮົາກໍເຕີມເຕັມຊ່ວຍໆກັນ ແລະ    
ຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງເຂົາເຈົ້າຈາກສ່ິງທ່ີບ່ໍຮູ້ກໍຮູ້ຈາກສ່ືການຮຽນ, 
ຈາກການຝຶກອົບຮົມ ບໍ່ແມ່ນຮຽນແຕ່ ກ ຂ ຄ ປະຊາສຶກສາ  
ເທົ່ານັ້ນ, ເຮົາແລກປ່ຽນແບບປະສົມປະສານທຸກໆດ້ານ 
ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຢາກພັດທະນາຕົວເອງໃຫ້ຫຼາຍ 
ຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ໃນເມື່ອເຮົາເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງເຂົາເຈົ້າ
ທີ່ດີຂຶ້ນເຮົາກໍດີໃຈ ແລະ ປື້ມໃຈ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງທີ່ດີນັ້ນ. 
ສະນັ້ນ ຈິ່ງມັກໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ 
ທັງໝົດທີ່ຕົນເອງມີໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ, ແຕ່ກະຍັງມີຫຼາຍຢ່າງໃນ 
ການພັດທະນາຕໍ່ໜ້າ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດບັນລະຍາຍທັງໝົດໄດ້

ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ແນ່ນອນແລ້ວວ່າສ່ິງທ້າທາຍກໍມີຫຼາຍຄືກັນໃນການຈັດຕ້ັງ 

ປະຕິບັດໂຄງການ ເພາະເຮົາກໍປັບປ່ຽນໃສ່ການພັດທະນາ 
ໂຄງການເປັນໄລຍະໆ ເຊີ່ງອີງໃສ່ການສໍາຫຼວດຂໍ້ມູນກ່ອນຈັດ
ຕັ້ງໂຄງການ ໃນເມື່ອຈັດຕັ້ງໄປທີ່ເຫັນວ່າມັນບໍ່ແທດເໝາະ  
ເຮົາກໍໄດ້ປັບປ່ຽນໄປຕາມຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດຂອງ 
ສະພາບທ້ອງຖິ່ນນັ້ນໆ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ປະສານສົມທົບກັບ 
ທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ໜ່ວນງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຍົກຕົວຢ່າງ        
ໂຄງການຂອງເຮົາໄລຍະສອງຜ່ານມາເຮົາໄດ້ເນ້ັນໃສ່ການ   
ສຶກສາຜູ້ໃຫ່ຍຄືການຮຽນຮູ້ໜັງສືສະເພາະ ແຕ່ເຫັນວ່າຜູ້ຮຽນ 
ໜ້ອຍ ແລະ ປະຊາຊົນຍັງກືກໜັງສື ເຮົາກໍໄດ້ຊອກຮູບແບບ 
ໃໝ່ເຮັດແນວໃດຜູ້ກືກໜັງສືຈະໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຄືກັບຜູ້ອ່ືນ    
ກະຕ້ອງໄດ້ມາຮຽນຮູ້ຢູ່ໃນສູນນໍາເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຊາວໜຸ່ມ 
ຜູ້ອ່ານໜັງສືເປັນ ໃນເມື່ອເພິ່ນເຫັນການປູກ-ການລ້ຽງຕ່າງໆ 
ເພິ່ນກໍສະເໜີຢາກຝຶກອົບຮົມທັນທີ ແລະ ພວກເຮົາກໍຕ້ອງ  
ຊອກວິທີທ່ີດີສຸດເພ່ືອຝຶກອົບຮົມແນວໃດໃຫ້ຜູ້ອ່ານບ່ໍໄດ້-ຂຽນ 
ບໍ່ເປັນໄດ້ຝຶກອົບຮົມຄືຜູ້ອື່ນ ແລະ ສົ່ງເສີມຄອບຄົວຕົວເອງໃຫ້
ມີຢູ່ມີກິນກໍຈັດໃຫ້ເພິ່ນ ເວົ້າເຖິງການສື່ສານເປັນສີ່ງທີ່ຍາກ  
ສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການ ລະກະຍັງ
ຂາດອຸປະກອນການຮຽນໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເຊັ່ນປື້້ມ ວິຊາຊີບ 
ຕ່າງໆ ຫຼື ປື້້ມອ່ານເສີມໃຫ້ມີໄວ້ໃນສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນເປັນຕົ້ນ. 
ໂຄງການຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມຫຼາກຫຼາຍ ວິທີການໄປແລ້ວ 
ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຍັງຄົງເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຄິດ ແລະ 
ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍ່ໄປ

ສິ່ງໃດແນ່ທີ່ທ່ານຢາກຈະເຮັດຕ�່ໄປສຳລັບໂຄງການນີ້ 
ໃນອະນາຄົດ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ
ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຄວາມຍືນຍົງ 
ສໍາລັບໂຄງການທ່ີກໍາລັງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ່ນ້ີກະຊິແມ່ນການ  
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຄະນະທີ່

ຮັບຜິດຊອບວຽກຢຸ່ໃນສູນຮຽນຮູ້ 
ຊຸມຊົນຂອງທຸກໆໜ້າວຽກທີ່ ເຂົາ 
ເຈົ້າໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນ້ັນຕ່ືມ
ອີກ, ລະກະສົ່ງເສີມວຽກສ້າງລາຍ
ຮັບໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນຕື່ມອີກ ແລ້ວຝຶກ 
ອົບຮົມການຕະຫຼາດ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ 
ນໍາ, ໃນເມື່ອຂະເຈົ້າຮູ້ວິທີການ 
ທັງໝົດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກຸ່ມ 
ການຜະລິດໄດ້ແລ້ວ ທຸກຢ່າງ 
ຄິດວ່າມີ ທ່າແຮງຕໍ່ຄວາມຍືນຍົງ. 
ນອກເໜືອຈາກນ້ີຄິດວ່າອີກທ່າ 
ແຮງໜຶ່່ງ ຄືການລົງຕິດຕາມ 
ຊຸກຍູ້ ຊ່ວຍເ ຫືຼອສະເພາະວຽກ 
ຂອງສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ຂອງບ້ານ 
ກໍຈະແມ່ນ ສູນຊຸມຊົນຂອງເມືອງ 
ເປັນຜູ້ດໍາເນີນການຊ່ວຍ ໃນການ 
ຈັດກິດຈະກໍາ ຕ່າງໆໄດ້
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ອາສາສະໝັກຊາວໜຸ່ມຢູ່ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ 
ໃນປະເທດກ�າປູເຈຍ
Vanna Peou, DVV International

ອົງການ DVV International ໄດ້ຮ່ວມມືກັບພະແນກຄຸ້ມຄອງ 
ສູນຊາວໜຸ່ມ, ກະຊວງສຶກສາ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ກິລາ. ພວກເຮົາ 
ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມທັກສະທາງສັງຄົມໃຫ້ແກ່ອາສາ 
ສະໝັກໄວໜຸ່ມໄດ້ຖືກສົ່ງໄປ 15 ວັນເພື່ອເປັນອາສາສະໝັກຢູ່
ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ 10 ແຫ່ງໃນ 10 ແຂວງ: ພະນົມເປັນ, 
ກັນດານ, ກໍາປອງສະປື, ກໍາປອດ, ກໍາປອງຊະແໜງ, 
ເພຣແວງ, ພູຣຊັດ, ບາດທໍາບາງ, ຣັຕຕະນະຄິຣິ ແລະ 
ເພຣວີເຫ.

ໃນໄລຍະເວລາ 15 ວັນທີ່ອາສາສະໝັກຊາວໜຸ່ມໄດ້ເຮັດວຽກ
ຢູ່ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ, ພວກເຮົາໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າອາສາ 
ສະໝັກມີຫຼາຍໂອກາດທ່ີຈະສະແດງຄວາມສາມາດຂອງເຂົາ 
ເຈົ້າຢູ່ໂຮງຮຽນ, ນໍາເອົາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ທີ່ມາໃຊ້
ບໍລິການທີ່ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ.

ຖ້າພວກເຮົາເບ່ິງແລ້ວພວກເຮົາໃຊ້ເວລາໃນເຮັດວຽກຮ່ວມ 
ກັນບໍ່ເຖິງໜຶ່ງປີຂອງການທົດລອງ, ພວກເຮົາເຫັນວ່າຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງຂອງພວກເຮົາແມ່ນມາຈາກຫົວໃຈ. ຊາວໜຸ່ມໄດ້  
ເຂົ້າໃຈຊຸມຊົນຢ່າງແທ້ຈິງເພາະວ່າຊຸມຊົນແມ່ນສະຖານທີ່ ທີ່
ຈະໃຫ້ປະສົບການຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ລໍ້າຄ່າ, ຊາວໜຸ່ມຍັງ 

ຕ້ອງການຄໍາແນະນໍາ, ຊາວໜຸ່ມຍັງຕ້ອງຮຽນຮູ້ຄວາມແຂງ 
ແກ່ນຂອງຊຸມຊົນ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາມີຄວາມສຸກ ແລະ 
ຈະສືບຕໍ່ເຮັດສິ່ງນີ້ຈົນຮອດປີ 2023.

ໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ, ອາສາສະໝັກໄວໜຸ່ມໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍ
ຢ່າງຈາກວຽກງານໃນສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ, ເພາະວ່າວຽກ 
ງານໃນໂຮງຮຽນແມ່ນສຸມໃສ່ການສຶກສາ ແລະ ທິດສະດີ 
ເທົ່ານັ້ນ, ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ,    
ພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າມີຫຼາຍໜ້າວຽກໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດເພ່ືອ 
ຊ່ວຍຊຸມຊົນຜູ້ທີ່ມາຮັບໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ປະຕິບັດພາລະໜ້າ
ທີຂ່ອງພວກເຂາົເພື່ອຊວ່ຍເຫຼອືຊມຸຊນົຂອງພວກເຂາົເຊັ່ນກນັ.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງການເຮັດວຽກອາສາສະໝັກເປັນເວລາ 15 
ວັນທີ່ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ, ອາສາສະໝັກຊາວໜຸ່ມມີຄວາມ
ສຸກເພາະວ່າໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມຄວາມຄາດໝາຍຂອງ 
ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ທ່ານນາງ Pech 
Rady, ໜຶ່ງໃນອາສາສະໝັກໄວໜຸ່ມຢູ່ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ
ປາລຮາລ ໃນແຂວງ ເປຣວີເຫ, ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາດີໃຈ  
ຫຼາຍທ່ີໄດ້ມາເຮັດວຽກອາສາສະໝັກຢູ່ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ
ປາລຮາລ.

ຄວາມຄາດຫວັງຂອງພວກເຮົາແມ່ນ
ການສ້າງຕ້ັງສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ 
ຄືນໃໝ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສູນການຮຽນຮູ້
ຊຸມຊົນມີຄວາມສະອາດ, ມີຊີວິດຊີວາ 
ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມກັບທຸກພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ”.

ທ່ານນາງ Ghech Leakena, ໜຶ່ງ 
ໃນອາສາສະໝັກໄວໜຸ່ມທ່ີສູນການ 
ຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ປຣາຕັສລັງ ໄດ້ກ່າວ 
ວ່າ“ ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ມີສ່ວນ 
ຮ່ວມໃນການພັດທະນາສູນການຮຽນ
ຮູ້ຊຸມຊົນ, ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າ 
ໄດ້ພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຄະນະ
ກໍາມະການສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນທ່ີ 
ພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ 
ຝຶກອົບຮົມຂ້າພະເຈົ້າທຸກໆມື້, ປະຊາ
ຊົນໃນຊຸມຊົນແມ່ນມີຄວາມເປັນມິດ 
ແລະ ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ, ແລະ 
ພວກເຮົາເຫັນໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ 

ຜູ້ອໍານວຍການ 
ຂອງພວກເຮົາ 

ປະຈໍາປະເທດ ກໍາປູເຈຍ
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ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ໄປຫາຊຸມຊົນເພື່ອແລກປ່ຽນ      
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສາທາລະນະສຸກທ້ອງຖ່ິນເພ່ືອປ້ອງ 
ກັນການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19.

ທ່ານ Prak Toeun, ປະທານສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ 
ໃນແຂວງກໍາປອດ, ກ່າວວ່າ “ຄວາມເປັນຈິງທີ່ວ່າ 
DVV International ຮ່ວມມືກັບສູນຊາວໜຸ່ມເພື່ອ  
ສ່ົງອາສາສະໝັກສອງຄົນໄປເຮັດວຽກຢູ່ສູນການຮຽນ
ຮູ້ຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍແມ່ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍ, ໂດຍ   
ສະເພາະກໍແມ່ນເຍົາວະຊົນໄດ້ມີປະສົບການຫຼາຍຂ້ຶນ 
ໂດຍການສື່ສານຕົວລາວເອງກັບຊຸມຊົນ ແລະ ຍິ່ງໄປ
ກວ່ານ້ັນຍັງມີໂອກາດທ່ີຈະຊ່ວຍປັບປຸງສູນການຮຽນ
ຮູ້ຊຸມຊົນ”.

ພາຍໃຕ້ໂຄງການທົດລອງເປັນໄລຍະເວລາ ໜຶ່ງປີ    
ກັບພະແນກຄຸ້ມຄອງສູນພວກເຮົາດີໃຈຫຼາຍທ່ີໄດ້ 
ເຫັນຜົນຂອງການທົດລອງໄລຍະ ໜຶ່ງປີຂອງ 
ພວກເຮົາ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຜົນໄດ້
ຮັບທີ່ໜ້າພໍໃຈ. ທັງນີ້ກໍຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຜູ້
ນໍາທຸກຂ້ັນນັບແຕ່ລະດັບປະເທດຈົນຮອດລະດັບ 
ສາກົນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໄວໜຸ່ມທັງ 20 ຄົນມີໜ້າວຽກ 
ເຮັດຫຼາຍຢ່າງຈົນພວກເຂົາລືມຄິດວ່າ 15 ວັນ ໄດ້ໝົດ 
ລົງແລ້ວ ແລະ ບໍ່ພຽງແຕ່ອາສາສະໝັກຊາວໜຸ່ມ ທີ່ມີ
ຄວາມສຸກກັບໜ້າວຽກຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຮົາຍັງ 
ໄດ້ເຫັນການຈັດການບໍລິຫານຂອງສູນການຮຽນຮູ້ 
ຊຸມຊົນ 10 ແຫ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງອາສາສະໝັກໄວ
ໜຸ່ມໄປເຮັດວຽກນໍາ ແລະ ຊຸມຊົນຢູ່ທີ່ນັ້ນກໍມີ 
ຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ.

ເຈດຕະນາຂອງການມີອາສາສະໝັກໄວໜຸ່ມຂອງ 
ພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ເຮັດໜ້າວຽກທ່ີຕອບສະໜອງກັບ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຢ່າງແທ້
ຈິງ. !!!

Video podcast: ການຮຽນຮູ້ ແລະ 
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ໃນໄລຍະ ໂຄວິດ-19  
ການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ໃນ 
ສປປ ລາວ

ສົມຈິດ ພອນວິໄລ, ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໜ້ອຍຫຼາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກ�ຕາມ, ໄດ້ມີການຂ�້ກຳນົດເປັນເວລາຫຼາຍ
ອາທິດ. ການປິດເມືອງມັນໝາຍວ່າແນວໃດໃນບ້ານທີ່ທ່ານອາໃສຢູ່? 
ດັ່ງທີ່ຮູ້ແລ້ວວ່າ, ລາວມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໜ້ອຍຫຼາຍ ມີພຽງ 19 ຄົນເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ແລະ ປະຈຸບັນນີ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດນັ້ນປ່ິນປົວດີແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ສາເຫດທີ່ພະຍາດບໍ່ຮຸນ 
ແຮງອາດຈະຍ້ອນປະເທດເຮົາເປັນປະເທດທີ່ມີສະພາບອາກາດຮ້ອນ ເຊິ່ງບໍ່ເໝາະສົມແກ່ການ 
ເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອໄວຣັສ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຫດຜົນສຳຄັນອກປະການໜຶ່ງຄື ລັດຖະບານລາວໄດ້ 
ດຳເນີນການຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອຕອບໂຕ້ກັບສະຖານະການ ດັ່ງກ່າວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມ   
ຂອງປະຊາຊົນລາວຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ລັດຖະບານລາວ ປະກາດປິດປະເທດເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຈາກ
ປະເທດອື່ນໆ ແລະ ກຳນົດມາດຕະການຕ່າງໆເພື່ອຄວບຄູມການແຜ່ລະບາດ. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນ 
ໄລຍະນັ້ນລາວຈະຍັງບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແຕ່ກໍຍັງມີການໂຕ້ຕອບ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕ່າງໆ. 
ບ້ານທີ່ຈ້າພະເຈົ້າຢູ່ແມ່ນບ້ານຫາດຊາຍຂາວ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 
ຂ້າພະເຈົ້າໃນຖານະເປັນປະຊາຊົນໃນບ້ານ ພວກເຮົາຄິດວ່າການປິດເມືອງແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ດີ 
ທີ່ສຸດໃນເວລານັ້ນ ແລະ ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ຈາກຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນໃນບ້ານແມ່ນໄດ້
ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງແນະນຳທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ໃນນາມຕາງໜ້າ ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ທ່ານແມ່ນຈຸດໃຈກາງ 
ຂອງບ້ານ, ທ່ານໄດ້ໃຫ້ບ�ລິການດ້ານການສຶກສາແນວໃແນໃນໄລຍະປິດເມືອງ?
ໃນລະຫວ່າງການປິດເມືອງ ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຫ້ອງການຂອງຂ້າພະເຈົ້າ 
ແລະ ຫ້ອງການອື່ນໆໃນລາວ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງທ່ານນາຍ               ຍົກ 
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ລັດຖະມົນຕີຢ່າງເຄັງຄັດ. ນອກຈາກນີ້ ທາງສູນກໍໄດ້ ປະຕິບັດ
ຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຊິ່ງ ໄດ້
ກຳນົດໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງກຳນົດເວລາໃຫ້ພະນັກງານແຕ່ລະ
ຂະແໜງເຂົ້າມາປະຈຳການໄດ້ເທື່ອລະສອງຄົນເທົ່ານັ້ນ. ໃນ
ໄລຍະນັ້ນພວກເຮົາຕິດຕໍ່ກັນໂດຍຜ່ານ WhatsApp, ອີເມວ 
ແລະ ເຟສບຸກ. ການຮຽນ-ການສອນພາສາອັງກິດຂັ້ນພື້ນຖານ 
ພາກຄໍ່າ ໃນສູນຕອງໄດ້ປິດຊົ່ວຄາວ, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ 
ຈັດການຮຽນ-ການສອນໃນຫຼັກສູດການຮູ້ໜັງສື ແລະ 
ການບຳລຸງຍົກລະດັບ ເຊິ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບອອນໄລເຂົ້າມາ 
ມີສ່ວນຮ່ວມ ຄູໃຫ້ຄຳຖາມນັກຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນສາມາດ 
ສົ່ງຄຳຕອບໃຫ້ຄູຜ່ານ WhatsApp. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ລາວ ເຊັ່ນດຽວກັບປະເທດອື່ນໆ ໃນໂລກຕ້ອງໄດ້ຜະເຊີນກັບ 
ໂຄວິດ-19 ແລະ ແນ່ນອນວ່າການດຳເນີນກິດຈະກຳຂອງ
ສູນແມ່ນຈະຊັກຊ້າ ແລະ ຍັງກໍ່ໃຫ້ເກີດປັນຫາອື່ນໆຕາມມາ 
ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນປັນຫານັ້ນກໍຄືລາຄາຂອງສິນຄ້າ ແລະ 
ອາຫານທີ່ສູງຂຶ້ນຫຼາຍ. ນີ້ສາມາດເຫັນໄດ້ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໃສ່ຜ້າອັດປາກ ດັ່ງນັ້ນ, ສູນ ແລະ 
ຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວຈຶ່ງໄດ້ຈັດທຳວີດີໂອ 
ກ່ຽວກັບວິທີການເຮັດໜ້າກາກ ທີ່ໃຊ້ຜ້າພິເສດສຳລັບປ້ອງກັນ 
ເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ຝຸ່ນລະອອງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍ
ຕໍ່ລະບົບ ຫາຍໃຈ ທັງໃນໄຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ.
ນອກຈາກນີ້ເຮົາຍັງຈັດທຳວີດີໂອ ສາທິດກ່ຽວກັບວິທີການ 
ເຮັດຝຸ່ນໝັກໂດຍນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບທີ່ມີໃນຊຸມຊົນ ແລະ ໄດ້ 
ເຜີຍແຜ່ໃນຊ່ອງຢູທູບ (NFEDC YouTube Channel) 
ແລະ Facebook.

ອົງກອນຂອງທ່ານມີສ່ວນຮ່ວມຢ່່າງຈິງຈັງໃນການເປີດ 
ໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນຢຸດຮຽນເພື່ອຍົກລະດັບການສຶກສາ
ວິກິດການນີ້ສົ່ງຜົນກະ ທົບແນວໃດແດ່ ຕ�່ກັບການຮຽນ 
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ?
ວິກິດການນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຫຼາຍ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາ 
ການສຶກສາຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ບໍ່ສາມາດສຶກສາຕໍ່ໄດ້, ເສຍ 
ເວລາໃນການຮຽນ, ເສຍໂອກາດໃນການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ
ທີ່ເປັນການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ທີ່ຮ້າຍໄປກວ່ານັ້ນຄື ນັກ
ຮຽນຫຼາຍຄົນໃຊ້ເວລາຫວ່າງໃນການຫຼິ້ເກມ.

ການປະເມີນໂດຍລວມ: ຈາກວິກິດການຄັ້ງນີ້ທ່ານເຫັນ 
ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດຫຍັງແດ່ ສຳລັບວຽກງານ 
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ໃນລາວ? 
ໃນຄວາມຄິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຈາກວິກິດ 
ການີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດທັງສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດສໍາລັບການ 
ສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ໃນລາວເຊັ່ນ:
ສິ່ງທ້າທາຍ: ຜູ້ນໍາທາງການສຶກສາ ແລະ ຄູຕ້ອງຄິດຫາ 
ວິທີໃໝ່ໆ ໃນການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍ 
ສະເພາະ ໃນຮູບແບບອອນໄລ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຄູ, 
ນັກຮຽນ ແລະ ນັກການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງ 
ໃນການໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆ ໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການ 
ດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ 
ເວລານັ້ນ ລາວໄດ້ສ້າງຊ່ອງໂທລະພາບຂອງກະຊວງສຶກສາ 

ທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອເປັນການສອນຜ່ານໂທລະພາບ ແລະ 
ອີກປະການໜຶ່ງຄື ຜູ້ປົກຄອງຄວນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນສອນລູ
ກຫຼານໃຫ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຢ່າງເໝາະສົມ.

ໂອກາດ: ຄູ, ນັກຮຽນ ແລະ ນັກການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ພັດທ
ະນາຄວາມສາມາດ ແລະ 
ຄວາມຮູ້ກ່ວກັບເຕັກໂນໂລຊີອອນໄລ ມີເວລາໃຫ້ໂຕເອງ 
ແລະ ຄອບຄົວຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບກ
ານເບິ່ງແຍງຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ.

 ນັກຂຽນຂອງພວກເຮົາ 
ປະຈໍາຢູ່ສູນພັດທະນາ 

ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ກິດຈະກໍາໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອກະກຽມການຝຶກອົບຮົມອອນໄລທີ່ ສພນ
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ສຽງສະທ້ອນຈາກຊ່ຽວຊານ: ເຖິງແມ່ນວ່າໃນໄລຍະ 
ໂຄວິດ-19 ເຮົາກ�ບ�່ສາມາດລ້າງມືຈາກ ALE … 
ແຕ່ສາມາດໃຫ້ພື້ນທີ່ສະທ້ອນກັບໄດ້
Ichiro Miyazawa, UNESCO Bangkok

ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໄດ້ສອບຖາມຄຳເຫັນຈາກ 
ຊ່ຽວຊານ, ຜູ້ປະຕິບັດງານ ແລະຜູ້ນຳຈາກຫຼາຍພາກພື້ນ
ແຕກຕ່າງກັນວ່າພວກເຂົາປະເມີນຕຳແໜ່ງ ແລະ 
ພາລະກິດ ຂອງການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ 
(ALE) ແນວໃດ ໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫຼັງວິິດການ 
ໂຄໂຣນາ

ທ່ານ Ichiro Miyazawa  ແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານໂຄງການ 
ການຮູ້ໜັງສື ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ທີ່ອົງການ 
ຢູເນສໂກ ປະຈໍາບາງກອກ. ສໍາລັບ 20 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ລາວໄດ້
ມີສ່ວນຮ່ວມການພັດທະນາການສຶກສາສໍາລັບເດັກນ້ອຍທ່່ີ 
ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຊາວໜຸ່ມໃນບັນດາປະເທດອາຊີ ແລະ 
ອາຟຣິກາ ເຊັ່ນວ່າ: ໄທ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ມຽນມາ, 
ບັງກາລາເທດ, ປາກິດສະຖານ, ສປປ ລາວ, ທານຊາເນຍ 
ແລະ ເຄນຢາ. ລາວໄດ້ຢູ່ໃນລະບົບຂອງອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ (UNICEF ແລະ UNESCO) ໃນ 16 ປີຜ່ານມາ.

ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ໃນວິກິດ 
ການແມ່ນຫຍັງ?
1. ສະໜອງ / ເຜີຍແຜ່ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນດ້ວຍຂໍ້ມູນຂ່າວ 

ສານທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ສິນຄ້າທາງການແພດ 
(ຖ້າເປັນໄປໄດ້)

2. ສົ່ງເສີມການສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນຊຸມຊົນ 
(ການເງິນ, ອາຫານ, ແລະ ສິ່ງອື່ນໆ) 

3. ໃຫ້ທັກສະ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບສໍາລັບພາຍຫຼັງ 
COVID-19

4. ໃຫ້ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບວິທີການຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ/ສະໜັບ 
ສະໜູນ ທາງສັງຄົມຈາກສາກົນ ຫຼື ທ້ອງຖິ່ນ

5. ໃຫ້ເປັນພື້ນທີທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ 
ບໍລິສັດອື່ນໆ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, 
ພ້ອມທັງສ້າງແຜນການຟື້ນຟູຊຸມຊົນ

6. ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານຈິດຕະສາດ ແລະ ຮັບປະກັ
ນສະຫວັດດີພາບຂອງຄົນໃນຊຸມຊົນ

ວິກິດການອັນໃດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂ�້ບົກຜ່ອງໃນຂະແ
ໜງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່?
1. ເນື້ອໃນການຮຽນຮູ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລົງຕົວເລກ
2. ສູນການຮຽນຮູ້-ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນຍັງບ່ໍມີສ່ິງອໍານວ

ຍຄວາມສະດວກ (ຄອມພິວເຕີ, ປຣິນເຕີ...) ແລະ ການ 
ເຊື່ອມຕໍ່ທາງອິນເຕີເນັດ

3. ບໍ່ມີການຈັດສັນ ຫລື ງົບປະມານພິເສດຖືກເພື່ອຕອບສະ
ໜອງໃນຊ່ວງວິກິດການ

ວິກິດການຂອງ COVID-19 ຈະຜັນປ່ຽນແບບໃດໃຫ້ 
ແກ່ການຮຽນຮູ້-ສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການຮຽນຮູ້-
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ແນວໃດ?
1. ສູນການຮຽນຮູ້-ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ 

ການຮຽນຮູ້-ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ຈະກາຍເປັນສູນຂໍ້ມູນ 
ຂ່າວສານສໍາລັບການປ້ອງກັນ, ຄວາມປອດໄພ, ການ 
ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ທັງເປັນສູນຂໍ້ມູນ / 
ສູນກາງຂອງອາຊີບ, ວຽກງານ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບ.

2. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ການຮຽນຮູ້-ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ຄາດວ່າ 
ຈະກໍານົດພ້ືນທ່ີໃນການໃຫ້ຂ້ໍມູນຂ່າວສານສໍາລັບການ 
ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ 
ໃນລະດັບສາກົນ ຫຼື ທ້ອງຖິ່ນ

3. ການຮຽນຮູ້-ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ສາມາດພົວພັນຕໍ່ກັບບຸກ
ຄົນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການດຽວກັນ 
ໃນໝູ່ບ້ານ ເພື່ອການສື່ສານ ແລະ ການພັດທະນາ 
ຂອງພວກເຂົາ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ການໃຊ້ແອັບພິເຄຊັ່ນ line 
ເປັນກຸ່ມ  / ກອງປະຊຸມທາງ Zoom ເພື່ອການອອກ 
ກໍາລັງກາຍ, ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ, ກິລາ, ສຸຂະພາບ, 
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ການດ�າລົງຊີວິດປົກກະຕິໃນຮູບໃໝ່ 
- ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ Haus 
Buchenried ໃນເຢຍລະມັນ
ປາກູ ລີ ໄຊຍະຊາງ, DVV International

Haus Buchenried ເປັນສູນການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່, ເຊິ່ງເປັນຂອງ 
Volkshochschule (ສູນການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່) ໃນເມືອງ Munich.  ມັນຕັ້ງຢູ່ຈຸດ
ທີ່ເໝາະສົມໃນຈຸດໃຈກາງທໍາມະຊາດ ແລະ ທັດສະນີຍະພາບທີ່ສວຍງາມ 
ແລະ ຕິດກັບແມ່ນໍ້າ Lake Starnberg. ທີ່ຜູ້ຄົນນິຍົມມາເພື່ອສໍາມະນາ ແລະ 
ເປັນວັນພັກຜ່ອນຂອງພວກເຂົາ. ສູນດັ່ງກ່າວໄດ້ສະເໜີບົດຮຽນ ແລະ ການຝຶກ 
ອົບຮົມໃນຫຼາຍໆຫົວຂໍ້ ແລະ ຫຼາຍກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ພາສາ 
(ຕ່າງປະເທດ), ທັກສະການສື່ສານ, ການເມືອງ, ໂຢຄະ, ດົນຕີ ແລະ ສາຂາອື່ນໆ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ແມ່ນແຕ່ການປູກຝັງ ແລະ ການຝຶກສະມາທິ.

ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ 1 ປີຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ Haus Buchenried, 
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບໍລິຫານພາບລວມຂອງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ກໍ່ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ໃນການຮຽນຮູ້ຜູ້ໃຫຍ່ດ້ວຍຕົວເອງ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ 
ທີມງານສາກົນ, ເພື່ອເອົາຊະນະກັບສິ່ງທີ່ທ້າທາຍໃນການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຕ່າງ 
ປະເທດ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍໃນຊ່ວງໄລບະກັກຕົວຂອງພະຍາດໂຄວິດ- 
19. ຫຼັງຈາກນີ້ ສູນດັ່່ງກ່າວໄດ້ເປີດຄືນໃໝ່ ແລະ ຈັດກຽມ “ການດໍາລົງຊີວິດ     
ປົກກະຕິໃນຮູບແບບໃໝ່” ເປັນໜຶ່ງໃນລະບຽບຂອງການເຮັດວຽກເພື່ອຄວາມແນ່
ໃຈການຫຼີກລ່ຽງການຕິດເຊຶື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19. ການດໍາລົງຊີວິດປົກກະຕິໃນ  
ຮູບແບບໃໝ່ນີ້ໃຫ້ເລີ່ມຈາກສິ່ງນ້ອຍໆ ໃນການຊີວິດປະຈໍາວັນເຊັ່ນ: ໃນໄລຍະທີ່ 
ເຮັດວຽກນໍາຫຼາຍໆຄົນຕ້ອງໄດ້ລ້າງມືທຸກໆ 20-30 ວິນາທີ. ພະນັກງານໄດ້ແບ່ງ 
ເວລາເຮັດວຽກເພື່ອໃຫ້ມີພະນັກງານພຽງແຕ່ 50% ໃນແຕ່ລະມື້ ແລະ ທຸກໆ 
ຫ້ອງການໃຫ້ມີອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນໜຶ່ງ ຫຼື ສອງຄົນເທົ່ານັ້ນ. ເວລາຍ່າງຕາມທ້ອງ 
ຖະໜົນ, ທຸກຄົນຕ້ອງມີໄລຍະຫ່າງ 
ປະມານ 1,5 – 2 ແມັດ.

ເມື່ອທ່ານອອກຈາກຫ້ອງການ ຫຼື 
ເຮືອນ, ທ່ານຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກຈົນກວ່າ
ທ່ານຈະອອກຈາກຕຶກອາຄານອີກເທ່ື
ອໜຶ່ງ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີແນະນໍາແອັ
ບເຕືອນໄພຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19.
ວິທີການເຮັດວຽກຍັງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ
ຕ່ໍກັບໄລຍະຫ່າງທາງຮ່າງກາຍຕະຫຼອ
ດເວລາ. ເວົ້າລວມແລ້ວ, ມີພຽງແຕ່ສ
ອງສາມຄົນເທ່ົານ້ັນທ່ີບ່ໍໄດ້ເຄົາລົບ 
ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ.

Our Jounior Project 
Officer

ແລະອື່ນໆ.

ຕົ້ນຕ�ຂອງຄວາມທ້າທາຍທາງ
ດ້ານສັງຄົມຂອງພວກເຮົາຫຼັງຈ
າກເກີດວິກິດມີຫຍັງແດ່? ແລະ 
ການຮຽນຮູ້-ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ມີ
ວິທີການໃດທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວ
ນເຂົ້າໃນການບ�ລິຫານຈັດການໃຫ້
ເຂົາເຈົ້າ?
ຫຼາຍໆ ຄົນທີ່ຕອນນີ້ອາດຈະຫວ່າງງານ 
ແລະ ອາດຈະສູນເສຍລາຍໄດ້ຫຼັກເປັນ
ເວລາຫຼາຍເດືອນ ຫຼື ອາດຈະຫຼາຍ 
ກວ່ານີ້. ຄົນທີ່ເຄີຍຢູ່ໃນຕົວເມືອງທີ່ມີ 
ວຽກເຮັດງານທໍາ ແຕ່ກໍໄດ້ກັບມາຢູ່ 
ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຢູ່ໃນຊ່ວງໃນ 
ໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ. ພວກເຂົາອາດຈະ
ຕ້ອງເລ່ີມເຮັດທຸລະກິດອອນໄລດ້ວຍ 
ຊັບພະຍາກອນ ໃນຂົງເຂດຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າ. ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ວຽກ 
ງານຈະຜັນປ່ ຽນ ຫັຼ ງຈາກການແຜ່ 
ລະບາດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ 
ກ າ ນ ຮ ຽ ນ ຮູ້ - ກ າ ນ ສຶ ກ ສ າ ຜູ້ ໃ ຫ ຍ່ /
ສູນກາງ ອາດຈະເປັນພື້ນທີ່ດີທີ່ສຸດ 
ສໍາລັບປະຊາຊົນທ່ີຈະປຶກສາຫາລື 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະດວກຂຶ້ນຕໍ່ການຜັນ 
ປ່ຽນນີ້. ການຮຽນຮູ້-ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ 
ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ກັບ 
ຊຸມຊົນ/ປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີສູນເສຍວຽກ    
ເຮັດງານທໍາເພື່ອເປັນໂອກາດ. ການ 
ຮຽນຮູ້-ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ຈະຕ້ອງໄດ້ 
ເຮັດວຽກເພ່ີມເຕີມເພ່ືອຄວາມສາມັກຄີ
ໃນຊຸມຊົນ.
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ມັນສ�າເລັດແລ້ວ ຫຼື ຍັງຕ້ອງໄປຕ�່ອີກໄກ? ການສຶກສາ 
ແລະ ການຮຽນຮູ້ຜູ້ໃຫຍ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
Johann Heilmann, DVV International

ຫ້ອງການ DVV International ປະຈຳພາກພື້ນ, ວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບຫ້ອງການ DVV International 
ປະຈຳປະເທດກຳປູເຈຍ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຄະນະສຶກສາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ, 
SEAMEO CELLL ໃນປະເທດຫວຽດນາມ, ມະຫາວິທະຍາໄລຫຼວງພະນົມເປັນ, ຄະນະສຶກສາສາດ, 
ມະຫາວິທະຍາໄລຈຸລາລົງກອນ ໃນບາງກອກ ພັດທະນາສື່ສິ່ງພິມກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ໃນບ�ລິ
ບົດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ສະບັບແຕັມສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່  
https://bit.ly/3qKE0dV

ແນວຄວາມຄິດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ (LLL) ກໍາລັງເພີ່ມ 
ຂຶ້ນຢ່າງແນ່ນອນ; ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງສໍາລັບອາຊີ ຕາເວັນອອກ 
ສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ລັດຖະບານລາວ ແລະ ກໍາປູເຈຍ ໄດ້ເລີ່ມນໍາໃຊ້ 
ນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. LLL ແມ່ນແນວຄວາມ
ຄິດທີ່ກໍານົດຮູບແບບການສຶກສາໃນສັດຕະວັດທີ 21 ແລະ 
ຍອມຮັບຜົນການຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນສັງຄົມ. ມັນ
ໄດ້ປ່ຽນແປງມຸມມອງແບບເກົ່າຂອງການສຶກສາ ທີ່ເນັ້ນ       
ສະເພາະການຮຽນຮູ້ໃນສະຖາບັນທີ່ເປັນທາງການ ໄປສູ່ແນວ
ຄວາມຄິດການຮຽນຮູ້ທຸກຮູບແບບ ບໍ່ວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ 
ແລະ ທັກສະດັ່ງກ່າວນັ້ນ ມາແຕ່ໃສ ແລະ ດ້ວຍວິທີໃດ.

ແຕ່ວ່າການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ (ALE) ໄດ້ 
ປະໂຫຍດຫຍັງແດ່ຈາກສິ່ງດັ່ງກ່າວ? ມັນເປັນໄປຕາມເກນ 
ຂອງຄໍາແນະນໍາຂອງຢູເນສໂກສໍາລັບການຮຽນຮູ້ ແລະ 
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ (RALE) ຫຼື ບໍ່? RALE ກໍານົດ 
ຂົງເຂດຫຼັກຂອງການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ລວມທັງ 
5 ຂົງເຂດການປະຕິບັດງານ ສໍາລັບປະເທດສະມາຊິກເພື່ອ 
ປັບປຸງລະບົບການສຶກສາ. ເຊິ່ງມັນເປັນເຄື່ອງມື ມາດຕະຖານ
ທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດໃນຂະແໜງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່.

ໂຄງການໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນພ້ອມດ້ວຍໄລຍະການວິໄຈເຊິ່ງສ່ວນ 

ໃຫຍ່ແມ່ນຮວບຮວມເອົາການສຶກສາເອກະສານນິຕິກໍາ, 
ຫຼັກສູດທີ່ມີຢູ່ ແລະ ແຜນການຂອງລັດຖະບານພ້ອມທັງການ
ສໍາພາດກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ. 
ໄດ້ມີກອງປະຊຸມ 2 ຄັ້ງ ເພື່ອຕິດຕາມ ເຊິ່ງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາ
ພາກສ່ວນທີ່ເຫັນດີໃນໂຄງຮ່າງທີ່ຮ່ວມກັນ ແລະ ລະບຽບວິທີ 
ຂອງການແລກປ່ຽນສໍາລັບຜົນງານວິໄຈ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້
ອອກເຜີຍແຜ່ສູ່ສາທາລະນະໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລຈຸລາ 
ລົງກອນ, ເຊິ່ງຕໍ່ມາກໍໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ທັງ 4 ປະເທດທີ່ໄດ້ 
ເຂົ້າຮ່ວມການວິໄຈ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈທົ່ວໄປຂອງ ALE
ສິ່ງພິມນີ້ລວມມີບົດລາຍງານການຄົ້ນຄ້ວາຈາກທັງ 4 ປະເທດ
ທີ່ໄດ້ສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າສົນໃຈ. ມັນເປັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ຄໍາວ່າ 
“ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່” ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້. ໃນອີກມຸມໜຶ່ງ, 
ມັນເປັນຄໍາທີ່ຮູ້ຈັກກັນມາກ່ອນ ແຕ່ວ່າໄລຍະການຄົ້ນຄ້ວາ   
ພົບວ່າມີຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍຂ້ຶນວ່າຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບ  
ຄໍາສັບນ້ັນມີຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍການສ່ົງເສີມການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ 
ໃນພາກພື້ນ.

ໃນປະເທດຫວຽດນາມໃຊ້ຄໍາວ່າ “ການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ” ຢູ່ 
ເລື້ອຍໆ, ແຕ່ອີກ 3 ປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຈະຈະເວົ້າເຖິງ 
“ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ”. ຄໍາສັບທັງໝົດນີ້ບໍ່ຄືກັນກັບການ
ສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່. ນີ້ແມ່ນຫົວຂໍ້ໂຕ້ຖຽງທີ່ຊັດເຈນໃນການສົ່ງເສີມ
ຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ໃນການ 
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ALE ໃໝ່, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍ
ອົງການການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ຫຼາຍແຫ່ງທົ່ວໂລກ ພາຍໃຕ້ຄໍາ 
ແນະນໍາ ຂອງ DVV International ແລະ ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ຢ່າງ 
ເປັນທາງການໃນເວລາໝໍ່ໆນີ້.

ການສຶກສາແບບເສລີ, ການສຶກສາສຳລັບປະຊາຊົນ 
ແລະ ການສຶກສາຊຸມຊົນ ບ�່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່
ນອກຈາກນີ້ ການຜົນສຶກສາຂອງທຸກປະເທດຍັງສະແດງໃຫ້ 
ເຫັນເຖິງຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ຂົງເຂດຫຼັກ ສອງຂົງເຂດທໍາອິດ ທີ່ 
ກໍານົດໄວ້ໃນຄໍາແນະນໍາຂອງຂອງຢູເນສໂກນ້ັນແມ່ນກວມ 
ລວມໝົດທັງສີ່ປະເທດ. ທັງການຮູ້ໜັງສື ແລະ ການສຶກສາ 

ຂົງເຂດ (Domain) ຫຼັກ ຂອງ RALE:
1. ການຮູ້ໜັງສື ແລະ ທັກສະຂັ້ນພື້ນຖານ
2. ການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ທັກສະວິຊາຊີບ
3. ການສຶກສາແບບເສລີ, ການສຶກສາສໍາລັບປະຊາຊົນ (Popular education) ແລະ ການສຶກສາ 

ຊຸມຊົນ ແລະ ທັກສະການເປັນພົນລະເມືອງ
ຂົງເຂດການປະຕິບັດງານຂອງ RALE:
1. ພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານ ALE
2. ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ALE
3. ເພີ່ມງົບປະມານສໍາບລັບ ALE 
4. ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ, ຮ່ວມກັນ ແລະ ສະເໝີພາບ
5. ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງ ALE
6.  *

* Source: UNESCO Institute for Lifelong Learning; https://uil.unesco.org/
adult-education/unesco-recommendation 
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ຂັ້ນພື້ນຖານ (ຂົງເຂດ 1) ແລະ ທັກສະວິຊາຊີບ ແລະ 
ການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ (ຂົງເຂດ 2) ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງ 
ກວ້າງຂວາງ, ໃນຂະນະທີ່ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າໃນແຕ່ລະປະເທດ
ແມ່ນມີຄວາມສົນໃຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້    
ສະແດງອອກລະຫວ່າງປະເທດທ່ີມີສະຖານະທາງເສດຖະກິດ
ສູງ (ໄທ, ຫວຽດນາມ) ແລະ ປະເທດທີ່ກໍາລັງຕໍ່ສູ້ເພື່ອຫຼຸດພົ້ນ
ຈາກສະຖານະປະເທດປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (ລາວ, 
ກໍາປູເຈຍ).

ຄວາມຄິດລິເລ່ີມກ່ຽວກັບຂົງເຂດທີສາມເຊ່ິງລວມມີຫຼາຍຂອບ
ເຂດເຊັ່ນ: ການສຶກສາແບບເສລີ, ການສຶກສາສໍາລັບ 
ປະຊາຊົນ, ທັກສະການເປັນພົນລະເມືອງ ແລະ ການສຶກສາ 
ຊຸມຊົນ ຍັງເປັນຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ຫາໄດ້ຍາກນສີ່ປະເທດ. ມັນບໍ່   
ເປັນໜ້າແປກໃຈເລີຍເມ່ືອເຮົາໄດ້ເຫັນຂ້ໍຈໍາກັດກ່ຽວກັບໃນ 
ການປາໄສໃນທ່ີສາທາລະນະຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດເປ້ົາ
ໝາຍ. ຢູ່ໃນລັດທີ່ມີພັກດຽວ (ຫວຽດນາມ, ລາວ) ຫຼື ປະເທດທີ່
ມີແນວໂນ້ມຜະເດັດການທີ່ແຂງແກ່ນ (ກໍາປູເຈຍ) ຫຼື ເພີ່ມຂຶ້ນ 
(ໄທ) ບໍ່ສາມາດຄາດຫວັງໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນວ່າລະບົບການ    
ສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີບົກພ່ອງຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມມີ   
ໂອກາດໄດ້ຂ້ຶນອະພິປາຍທາງການເມືອງໄດ້ຢ່າງເປີດເຜີຍ.   
ຢ່າງໃດກໍຕາມໃນຂະນະທ່ີການຝຶກອົບຮົມທັກສະສັງຄົມ 
(Soft Skills) ກໍາລັງເພີ່ມຂຶ້ນໃນບາງປະເທດ ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່
ລ່າຊ້າສາມາດພົບເຫັນໄດ້ໃນຂົງເຂດທີາມເຊັ່ນດຽວກັນ.

ງົບປະມານ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດທະບານ 
ໜ້ອຍຫຼາຍ
ນອກຈາກສາມຂົງເຂດແລ້ວຄໍາແນະນໍາຂອງຢູເນສໂກຍັງຈັດ
ໃຫ້ມີການດໍາເນີນການຫ້າຂົງເຂດການປະຕິບັດງານ ເຊິ່ງທັງ
ໝົດແມ່ນຢູ່ໃນຈຸດສຸມຂອງການວິໄຈໃນປະເທດເຊ່ັນດຽວກັນ. 

ເລີ່ມຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທັງໝົດເຫັນດີວ່າສິ່ງທີ່
ທ້າທາຍທີ່ສຸດແມ່ນການຈັດສັນງົບປະມານ. ການຮຽນຮູ້ ແລະ 
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່, ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການ 
ສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຈາກລັດຖະບານ 
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈໍານວນຫຼາຍ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ 
ເພື່ອຄວາມເປັນທໍາ ໄດ້ມີຫຼາຍຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ລິເລີ່ມໃນແຕ່ລະ  
ປະເທດທີ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່. ບາງຄັ້ງເລື່ອງ       
ດ່ັງກ່າວມານ້ີກໍມີຄວາມຊັບຊ້ອນໃນແງ່ຂອງຂົງເຂດການ 
ດໍາເນີນງານທີສອງ (ການຄຸ້ມຄອງ), ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍ
ຂະແໜງການເຮັດໜ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍຊໍ້າຊ້ອນ 
ກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຫັນໄດ້ວ່າ ໂດຍສະເພາະໃນ 
ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍໃນຊຸມປີ 
ຜ່ານມາ.

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ບົດຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ທີ່ຄະນະສຶກສາສາດ, ມະຫາວິີຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ:
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຫຼັກໃນໂຄງການ: ຄະນະການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ, ມະຫາ 
ວິທະຍາໄລຈຸລາລົງກອນໃນບາງກອກ(ໄທ)
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ:
ຄະນະສຶກສາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ
ມະຫາວິທະຍາໄລພະນົມເປັນ (ກ�າປູເຈຍ)
ສູນກາງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ, ອົງການລັດຖະມົນຕີສຶກສາແຫ່ງອາຊີຕາເວັນ
ອອກສ່ຽງໃຕ້ (ຫວຽດນາມ)
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ທ່າແຮງຂອງ ALE  ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ນອກຈາກນີ້, ການພັດທະນານະໂຍບາຍພື້ນຖານ (ຂົງເຂດ 
ການປະຕິບັດງານທໍາອິດ) ຍັງເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ມີທ່າອຽງໃນທຸກ 
ປະເທດ ໂດຍສະເພາະໃນ ລາວ ແລະ ກໍາປູເຈຍ ເຊິ່ງການ   
ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຈະເປັນຫັຼກການພ້ືນຖານໃນການ 
ພັດທະນາລະບົບການສຶກສາຕໍ່ໄປ.

ແນວຄວາມຄິດຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃນລາວ, ໄທ 
ແລະ ກໍາປູເຈຍ ແມ່ນສຸມໃສ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດ 
ແລະ ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນເປັນ
ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະຕອບສະໜອງຄວາມ  ຕ້ອງ 
ການຂອງຂົງເຂດການປະຕິບັດງານທີສີ່: ການຮວມກັນ ແລະ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມ. ໃນທາງປະຕິບັດຍັງຄົງມີຄວາມທ້າທາຍ 
ເຊ່ິງສ່ວນຫຼາຍເກີດຈາກຄວາມພົກພ່ອງໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ຂາດງົບປະມານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຫຼາຍກໍລະນີ 
ຈະເຫັນໄດ້ວ່າຜູ້ບໍລິຈາກສາທາລະນະ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ 
ກໍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນຂົງເຂດນີ້.

ປະການສຸດທ້າຍ, ການສຶກສາສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ຍັງກ່ຽວກັບ 
ຄຸນນະພາບ (ຂົງເຂດການປະຕິບັດງານທີຫ້າ) ເຖິງແມ່ນວ່າ 

ຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງສິ່ງພິມປະຈຸບັນ ທີ່ຈະປະເມີນ 
ຄຸນນະພາບ ຂອງ ALE ໃນ ສີ່ປະເທດໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ມັນ
ເປັນທີເຂ້ົາໃຈກັນວ່າຄຸນນະພາບສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຂ້ຶນກັບ 
ຄຸນນະພາບຂອງຄູ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບຸກຄົນ ໂດຍ
ສະເພາະຢ່າງຍິງໃນສະພາບການທ່ີຂາດແຄນວັດສະດຸ 
ອຸປະກອນ, ຫຼັກສູດ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍແມ່ນອາຄານສະຖານທີ່. 
ຄວາມຮ່ວມມືກັບລະບົບການສຶກສາສາມັນ ໃນປະຈຸບັນແມ່ນ
ສາມາດຊ່ວຍແກ້ປັນຫາການຄາດແຄດັ່ງກ່າວໄດ້ຫຼາຍ.

ຫົນທາງຕ�່ໄປ
ໂຄງການນີ້ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍ. ອົງການທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ
ທັງໝົດເຫັນດີນໍາກັນວ່າຈະຕ້ອງມີການວິໄຈເພີ່ມເຕີມ ແລະ 
ການໂນ້ມນ້າວເພີ່ມເຕີມ ສໍາລັບ ALE ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສາທາລະນະ ແລະ ການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ 
ຈຸດປະສົງທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ. ໂດຍສະເພາະແນວຄວາມຄິດຂອງ 
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດທ່ີມີຈຸດເລ່ີມຕ້ົນທ່ີຫຼາກຫຼາຍໃນ 
ບໍລິບົດນີ້. ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ເຮົາບໍ່ສາມາດພາດ 
ໂອກາດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ເຮົາຫວັງຢ່າງຍິ່ງ    ເຖິງ
ວ່າງົບປະມານດ້ານການສຶກສາຈະຫຸຼດລົງເນ່ືອງຈາກການ 
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຕ່ກໍມີອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ 
ກວ່າສໍາລັບການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່. ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ 
ຈະຍັງຄົງມີສ່ວນຮ່ວມໃນອະນາຄົດ ຜ່ານຮ່ວມມືໃນລະດັບ 
ພາກພື້ນກັບ ສະມາຄົມເພື່ອການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ 
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ແຫ່ງອາຊີ-ປາຊີຟິກ (ASPBAE) 
ຕະຫຼອດຈົນໂຄງການໃນລາວ ແລະ ກໍາປູເຈຍ.

ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ 
ໃນເມືອງນອງ: 

ຝຶກອົບຮົມການຈືນກ້ວຍ 
ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ

ຫວຽດນາມ: ແນວຄວາມຄິດສັງຄົມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນໄດ້ຖືກປູກຝັງຢູ່ 
ແລ້ວ ແລະ ມີສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຈຳນວນຫຼາຍໃນລະດັບບ້ານ
ໄທ: ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການສຶກສານອກລະບົບ ແລະ ການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໃສ 
(ONIE) ມີສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຈຳນວນຫຼາຍພ້ອມທັງການເຊື່ອມຕ�່ອິນເຕີເນັດ
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ການຝຶກອົບຮົມບ�ລິຫານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ເບຄ�າ ສະເຫຼີມສຸກ, DVV International

ອົງການ DVV International ຮ່ວມກັບກົມການສຶກສາ 
ນອກໂຮງຮຽນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຫາກໍ       
ສໍາເລັດເສັດສ້ິນໂຄງການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານບໍລິຫານການ 
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2018 ຫາ 
ເດືອນຕຸລາ 2020. ຊຸດການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານບໍລິຫານ   
ເພ່ືອເສີມສ້າງທັກສະໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ  (ກສນ) ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 40 ຄົນຈາກ 8 
ແຂວງທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງ ຂະແໜງ ກສນ. ທຸກລະດັບໄດ້ແກ່: 
ບ້ານ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງ. ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຫົວໜ້າສູນ ກສນ. 
ຫຼື ຫົວໜ້າສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນໜຶ່ງ 
ແມ່ນມາຈາກລະດັບຊາດ ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງ ກສນ ແລະ 
ສູນການພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ມີການສະເໜີ 
ການຝຶກອົບຮົມ 6 ໂມດູນເປັນເວລາ 2 ປີ ຫົວຂໍ້ຂອງໂມດູນຄື:
1. ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບ ກສນ ແລະ ແນວຄິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
2. ທັກສະການຈັດການພາຍໃຈ ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ
3. ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການວາງແຜນ 

ຍຸດທະສາດ
4. ການຮ່ວມມື ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ
5. ການບໍລິຫານທາງການເງິນ
6. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ທີມຄູຝຶກແມ່ນມາຈາກ ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, 
ອົງການ DVV ແລະ ກສນ ປະເທດໄທ.

ການອອກແບບຫົວຂ້ໍການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ການສໍາ
ຫຼວດກັບກສນ. ເປັນພາສາລາວ ແລະ ຮ່ວມກັບ ສູນ 
ພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ຈາກຜົນການສໍາຫຼວດ, 
ສ່ິງທ່ີສໍາຄັນຕ່ໍກັບຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ບໍລິຫານທ່ີສາມາດກາ
ນເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງຂອງບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ຂອງ ກສນ ເປັນພື້ນທີ່ອັນຕົ້ນຕໍເພື່ອຄວາມຍືນຍົງຂອງສູນ 
ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄາດວ່າຈະບໍ່
ພຽງແຕ່ເອົາໃຈໃສ່ກັບທັກສະຂອງໂມດູນເຫ່ົຼານ້ັນເທ່ົານ້ັນແຕ່
ຍັງຕ້ອງມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການກໍານົດບັນຫາ ແລະ ດໍາເນີນ
ການທີ່ຈໍາເປັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ.

ໂມດູນ ຫົວຂໍ້ ວັນ

ໂມດູນ 1 ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບ ກສນ. ແລະ 
ແນວຄິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

26-29 ຕຸລາ 2018

ໂມດູນ 2 ທັກສະການຈັດການພາຍໃນ ແລະ 
ຄວາມເປັນຜູ້ນຳ

25-28 ມີນາ 2019 

ໂມດູນ 3 ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ 
ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ

28 ຕຸລາ-1 ພະຈິກ 2019

ຢ້ຽມຍາມສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ, ສູນ ກສນ ເມືອງ 
, ກສນ ແຂວງ ແລະ ຂະແໜງ ກສນ.

229 ກໍລະກົດ-2 ສິງຫາ 2019

ໂມດູນ 4&5 ການຮ່ວມມື ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ 
ການບໍລິຫານທາງການເງິນ 

13-17 ກໍລະກົດ 2020

ໂມດູນ 6 ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ 26-30 ຕຸລາ 2020

ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ 
ສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດ 

ແລະ ການຕິດຕາມ 
ປະເມີນຜົນ
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ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ
Important Website in region
www.aspbae.org
www.pria.org
www.seameocelll.org

ສິ່ງພິມທີ່ໜ້າສົນໃຈ
Adult Education and Development
AED 86 (2019): The good adult educator
AED 85: Role and Impact of Adult Education
AED 84: Inclusion and Diversity
AED 83: Skills and Competencies

International Perspectives in Adult Education
IPE 79(2019): The contribution of adult education to active 
participatory citizenship
IPE 77: Rethinking adult learning and education - Asia 
perspectives
IPE 78: Adult education as a key to development - 
challenges and success factors
IPE 76: Refugees: A challenge for adult education

ຈັດພິມໂດຍ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ
ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ, ກ�າປູເຈຍ ແລະ
ໃນອາຊີໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ກອງບັນນາທິການ: ປ.ອ. ກ້າ ສະເຫຼີມສຸກ, ພິລານີ ພິດສະໄໝ,
ອຸ່ນເພັງ ຄໍາມັງ, ຂັນທອງ ອິນທະຈັກ
ທີມງານບັນນາທິການ: ດາລຸນີ ສີສຸລາດ, Richard Isaiah Peters, 
ດອກຄໍາ ຊົມສີຫາປັນຍາ, ສົມໃຈ ແກ້ວເມກ
ບັນນາທິການ: ໂຢຮັນ ແຮລເມັນ

ຈົດໝາຍຂ່າວ
The ASPBAE Bulletin access via www.aspbae.org
NEXUS - access via www.uil.unesco.org
Voice Rising - access via www.icae2.org
Education Policy Matters - via www.unescobkk.org

ສິ່ງພິມໃໝ່
Handbook for NFE Facilitators
Soft Skills Training Manual for Falicitator
Soft Skills Instructional Package
Curriculum globALE in Lao language
Compendium of the CLC Development
Lifelong Learning in Transformation: Promissing 
Practices in Southeast Asia in Lao language
DVV International Impact Report 2009-2015

ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ
ຫ້ອງການປະຈໍາພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
351/19 ຖະໜົນວັດນາກໃຫຍ່, ບ້ານທ່າພະລານໄຊ
ເມືອງສີສັດຕະນາກ
ຕູ້ ປ.ນ. 1215, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ.: +856 21 315832-3
ແຟັກ: +856 21 312511
info@dvv-international.la
www.dvv-international.la


