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ຮຽນທ່ານຜູ້ອ່ານທ່ີຮກັແພງ,

ພວກເຮາົຫວນຄືນເບ່ິງຜ່ານມາແມ່ນປີທ່ີໜາ້ສົນໃຈສ�າລັບການຮຽນຮູ ້ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ໂດຍມີຈດຸເດ່ັນສ�າຄັນຢູ່
ທ່ີກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ ້ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ຄ້ັງທີ VII (CONFINTEA VII). ທ່ີເມືອງມາຣາເກັດ 
(Marrakech) ປະເທດມາຣກົໂຄ (Morocco) ເດືອນມິຖຸນາ ທ່ີຜ່ານມາ. ກອງປະຊຸມລະດັບສູງຂອງອົງການສະຫະ 
ປະຊາຊາດ ເຊ່ິງມີຕົວແທນຈາກ ດີວວີ ີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ແລະ ຄູ່ຮວ່ມພັດທະນາທ່ີສ�າຄັນເຂ້ົາຮວ່ມ ເຊ່ັນ ສະມາຄົມ 
ASPBAE ແລະ ສະພາການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ສາກົນ (ICAE). ການມີເຂ້ົາຮວ່ມນ້ີ ແລະ ທ່ີສ�າຄັນກວາ່ນ້ັນແມ່ນພ້ືນຖານ 
ທັງໝົດໃນການປຶກສາຫາລື ເພ່ືອກະກຽມກອງປະຊຸມເປັນການປູທາງໄປສູ່ຜົນກະທົບທ່ີເຂ້ັມແຂງຂອງພາກປະຊາສັງຄົມ
ຕ�ກັ່ບໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມ.

ເອກະສານກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮບັຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ີຮຽກວາ່ ຂອບປະຕິບັດງານມາຣາເກັດ (Marrakech Framework 
for Action(MFA)) ເຊ່ິງຕອນນ້ີເປັນເອກະສານອ້າງອີງຕົວຫັຼກສ�າລັບລັດຖະບານແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອເສີມສ້າງການຮຽນຮູ້ 
ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ (ALE) ໃນປະເທດຂອງຕົນ ແລະ ແນ່ນອນວາ່ພາກປະຊາສັງຄົມສາມາດນ�າໃຊ້ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ 
ລັດຖະບານເຫັນເຖິງຄວາມສ�າຄັນໄດ້. ຫົວຂ�ສ້�າຄັນຂອງ MFA ແມ່ນ “ການໝູນໃຊ້ຫັນປ່ຽນພະລັງຂອງການຮຽນຮູ ້ແລະ 
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່”. ປະກອບມີຄ�າແນະນ�າເພ່ືອຮບັຮູກ້ານຫັນປ່ຽນພະລັງຂອງການຮຽນຮູ ້ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ໃນ 6 
ຂົງເຂດຫັຼກ: 1. ກ�ານົດຂອບເຂດການເຮດັວຽກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ, 2. ການອອກແບບລະບົບຄືນໃໝ່ຂອງການຮຽນຮູ້ 
ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່, 3. ຮບັປະກັນຄຸນນະພາບການຮຽນ, 4. ການເພ່ີມທຶນ, 5. ສ່ົງເສີມການລວມເຂ້ົາກັນ ແລະ 6. 
ຂະຫຍາຍຂອບເຂດການຮຽນຮູ.້

ມັນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວາ່ MFA ຖ້າປຽບທຽບໃສ່ ຂອບການປະຕິບັດງານເບເລັມ (Belem Framework for Action 
(BFA)), ເອກະສານຜົນໄດ້ຮບັຂອງກອງປະຊຸມ CONFINTEA ໃນປີ 2009 ທ່ີບຣາຊິນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າວ
ໜາ້ທ່ີຊັດເຈນບາງຢ່າງ. ໃນປະຈບັຸນມັນໄດ້ກ�ານົດຢ່າງຊັດເຈນວາ່ ALE ເປັນສ່ວນໜຶງ່ທ່ີສ�າຄັນຂອງການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດ
ຊີວດິ (LLL). ຫືຼ ເວົາ້ອີກຢ່າງໜຶງ່ວາ່: ຈະບ�ມີ່ການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊີວດິທ່ີບ�ມີ່ການຮຽນຮູ ້ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່. 
ຈາກນ້ັນ MFA ຈະເຊ່ືອມໂຍງກັບເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ແລະ ເນ້ັນຢ�າ້ເຖິງຄວາມສ�າຄັນຂອງ 
ການຮູໜ້ງັສື ແລະ ການປ່ຽນແປງຈດຸພິເສດຂອງການຮຽນຮູ ້ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່.

ອີກສອງປະເດັນທ່ີສ�າຄັນສ�າລັບວຽກງານຂອງພວກເຮາົໃນລາວ ແລະ ກ�າປູເຈຍ: ປະເດັນທ�າອິດແມ່ນ MFA 
ຮບັຮູເ້ຖິງຄວາມສ�າຄັນຂອງສະຖາບັນ ALE ໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ. ໂດຍສະເພາະໃນສູນການຮຽນຮູຊຸ້ມຊົນ ແລະ 
ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃນບ�ລິບົດຂອງພວກເຮາົ. ປະເດັນທີສອງແມ່ນຄວາມສ�າຄັນຂອງກົນໄກ RVA 
(ການຮບັຮູ,້ ການຍອມຮບັ ແລະ ການຮບັຮອງ) ກົນໄກຖືກເນ້ັນຢ�າ້ຢ່າງເທ່ົາທຽມກັນ. ດ່ັງທ່ີເຮາົຮູກັ້ນກ່ຽວກັບ RVA ນ້ັນມີ
ຄວາມສ�າຄັນຫຼາຍຂ້ຶນໃນການດ�າເນີນການຕາມດ�າລັດການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊີວດິ, ໃນປະຈບັຸນນ້ີ MFA ແມ່ນໄດ້ສະໜບັ
ສະໜນູຄວາມພະຍາຍາມເຫ່ົຼານ້ີ.

ແນ່ນອນວາ່ເຮາົຈະຕ້ອງເບ່ິງຕ�ໄ່ປວາ່ເຮາົຈະດ�າເນີນການໄດ້ແນວໃດ. ບ�ວ່າ່ໃນກ�ລະນີໃດກ�ຕາມ, ມັນເປັນແຮງຊຸກດັນ 
ແລະ ຈະໄດ້ຮບັຄວາມສົນໃຈຫຼາຍໃນຈດົໝາຍຂ່າວສະບັບນ້ີໂດຍຜ່ານບົດລາຍງານ. ກ່ຽວກັບເຫດການພາຍຫັຼງ ກອງ 
ປະຊຸມ CONFINTEA ທ່ີ ຫວຽດນາມ. ບົດຄວາມເພ່ີມເຕີມໃນສະບັບນ້ີຈະໃຫ້ຄວາມກະຈາ່ງແຈງ້ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມ 
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ຂອງເຢຍລະມັນ ເຊ່ິງຈດັຂ້ຶນໃນເດືອນມິຖຸນາ  ພາຍຫັຼງກອງປະຊຸມ CONFINTEA ແລະ ໃນນ້ັນກ�ມີ
ຄະນະຜູ້ແທນຈາກລາວເຂ້ົາຮວ່ມ.

ໃນຕອນນ້ີມີການວາງຮາກຖານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລ້ວ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ພວກເຮາົຈ�າເປັນຕ້ອງກ�ານົດຈດຸສຸມຂອງພວກເ
ຮາົຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເບ່ິງວາ່ພວກເຮາົໄດ້ຮບັຜົນປະໂຫຍດຢ່າງແທ້ຈງິຈາກທ່າອ່ຽງ ແລະ ການພັດທະນາ 
ຂອງສາກົນໄດ້ແນວໃດ. ຫວງັວາ່ຜົນປະໂຫຍດເຫ່ົຼານ້ີຈະແຂງແກ່ນ ແລະ ຍາວນານ ຂ້າພະເຈົາ້ ຂ�ໃຫ້ທຸກທ່ານເລ່ີມຕ້ົນປີ 
2023 ໄດ້ຢ່າງດີເລີດ.

                   ດ້ວຍຄວາມນັບຖື
                   Johann Heilmann
                   ຜູ້ອ�ານວຍການປະຈ�າພາກພ້ືນ
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ເຮົາບ�່ມີການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ …
… ແຕ່ພວກເຮົາມີຂ�້ສະເໜີການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່!
ຫວຽດນາມ ແລະ ຂະບວນການຫຼັງ CONFINTEA

Johann Heilmann, DVV International

ຂອບປະຕິບັດງານມາຣາເກັດ (Marrakech Framework for Action (MFA)) ເປັນເອກະສານຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສ�າຄັນຂອງ ກອງ
ປະຊຸມການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ສາກົນຄັ້ງທີ VII (CONFINTEA VII) ສາມາດຕີຄວາມໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນວ່າມີບາງສິ່ງທີ່ຈະນ�າສະເໜີ
ສ�າລັບຊຸມຊົນຂອງການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ALE: ການຮັບຮູ້ວ່າ ALE ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ ALE ທີ່ກວມ ຫຼື ການເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສ�າຄັນຂອງສະຖາບັນ ALE ໃນທ້ອງຖິ່ນ ເຊັ່ນ: 
ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ແຕ່ສິ່ງນີ້ມີຄວາມໝາຍແນວໃດສ�າລັບປະເທດສະມາຊິກຂອງ UNESCO? 

SEAMEO CELLL ເຊີນບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ
ຢູ່ຫວຽດນາມ, ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຕອບຄ�າຖາມເຫຼົ່ານີ້ໃນກອງປະຊຸມທີ່ຈັດໂດຍສູນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ 
ຂອງ ອົງການລັດຖະມົນຕີສຶກສາທິການແຫ່ງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (SEAMEO CELLL) ເຊິ່ງກອງປະຊຸມນີ້ໄດ້ຮັບການ 
ສະໜັບສະໜູນຈາກ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ຕຸລາ ຢູ່ທີ່ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ, ໂດຍມີບັນດາຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມຈາກອົງການຈັດຕັ້ງເຈົ້າພາບ ລວມທັງຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ, ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ, ສະມາຄົມຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບວຽກງານການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຕົວແທນຈາກຄະນະບ�ລິຫານງານ SEAMEO CELLL ຈາກປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກ 
ສ່ຽງໃຕ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຜູ້ອ�ານວຍການປະຈ�າພາກພຶ້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຂອງ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ແລະ ຈຸດສຸມສ�າລັບ GRALE V (ບົດ 
ລາຍງານທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່) ການສ�າຫຼວດໄດ້ເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ມີການປຶກສາຫາລືຕື່ມອີກ 
ໂດຍສະເໜີໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມ CONFINTEA VII ແລະ ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນສະພາບການປະຈຸບັນຂອງ ALE 
ໃນຫວຽດນາມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ແມ່ນການສ�ານະເໜີຂ�້ມູນຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານກ່ຽວກັບແນວທາງປະຕິບັດທີ່ດີຂອງ ALE ແລະ 
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ຈຸດປະສົງໃໝ່ທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມ CONFINTEA 
VII.

ALE ໃນຫວຽດນາມ – ຫຼື ເຮົາຮຽກວ່າແນວໃດ?
ພາຍຫຼັງຂັ້ນຕອນນີ້ໄດ້ຖືກຕັ້ງ,  ການໂຕ້ວາທີທີ່ຄຶກຄື້ນ ແລະ 
ຄາດການລ່ວງໜ້າໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນ. ໃນຕອນທ�າອິດ, 
ການໂຕ້ວາທີນີ້ ມີທິດທາງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເມື່ອຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທ່ານ
ໜຶ່ງຍອມຮັບວ່າ ຄ�າວ່າ “ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່” ບ�່ຄ່ອຍຖືກໃຊ້ 
ໃນຫວຽດນາມ ເພາະວ່າມັນບ�່ເໝາະສົມທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ຈ�າເປັນຕ້ອງ
ຮຽນຮູ້ ເພາະວ່າພວກເຂົາເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວ. ຢ່າງໃດກ�ຕາມ, 
ວິທີແກ້ໄຂນັ້ນງ່າຍຫຼາຍ: ຄືໃຊ້ຄ�າວ່າ “ການສຶກສາຕ�່ເນື່ອງ” 
ເຊິ່ງຖືກໃຊ້ໃນລະດັບກວ້າງ ແລະ ກວມລວມສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ 
ເຂົ້າໃຈໂດຍທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່.

ແທ້ຈິງແລ້ວ, ລະບົບການສຶກສາຂອງຫວຽດນາມແມ່ນທັນສະ
ໄໝໃນຫຼາຍດ້ານ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນມີສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມ 
ຊົນຫຼາຍກວ່າ 10,000 ແຫ່ງ ເຊິ່ງມັນກ�່ຂ້ອນຂ້າງແປກທີ່ມີພຽງ
ບາງສ່ວນເທົ່ານັ້ນທີ່ບ�່ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ສິ່ງທ້າທາຍ 
ນີ້ ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນໄດ້ມີການສົນທະນາກັນໃນຕອນບ່າຍ 
ຂອງກອງປະຊຸມ - ໃນທຸກໆຄັ້ງທີ່ຈຸດປະສົງເພື່ອເຊື່ອມໂຍງ   
ກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ລະບຸເຂົ້າກັບໂອກາດໃໝ່ໆ ທີ່ອາດເປີດຂຶ້ນ 
ພ້ອມກັບການດ�າເນີນການຂອງ MFA. ມີຂ�້ຕົກລົງທົ່ວໄປວ່າ
ກ່ອນທີ່ຈະມີການຊຸກຍູ້ຈາກລັດຖະບານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ 
ຫວຽດນາມເປັນ “ສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້” ມັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງ 

ຂອງວັດທະນະທ�າຫວຽດນາມ ທີ່ 
ຍາມໃດ ກ�ພະຍາຍາມຮ�່າຮຽນ 
ເພີ່ມຕື່ມ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຫຼາຍບັນຫາ
ໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາ ທີ່ມີຄວາມຈ�າເປັນໃນ
ການປັບປຸງຢ່າງຮີບດ່ວນ: ໃນບາງ 
ໂອກາດ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສົນທະນາ 
ກ່ຽວກັບຄວາມຈ�າເປັນຂອງລະບົບ 
ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ. ນອກ 
ຈາກນີ້, ຈ�າເປັນຕ້ອງມີກົນໄກ RVA 
(ການຮັບຮູ້-ການຍອມຮັບ-ການຮັບ 
ຮອງ) ເພື່ອສະໜັບສະໜູນເພີ່ມຕື່ມ 
ໃຫ້ປະຊາຊົນໃນການຮຽນຮູ້ (ຕາມ 
ອັດທະຍາໄສ/ນອກໂຮງຮຽນ) ຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າ. ແລະ ທ້າຍສຸດ, 
ມີຂ�້ຕົກລົງວ່າງົບປະມານ ສະໜັບ 
ສະໜູນ ສ�າລັບ ALE (ຫຼື ການສຶກສາ 
ຕ�່ເນື່ອງ) ຈະມີຈ�າກັດ, ກະຊວງອື່ນໆ 
ຄວນໄດ້ຮັບການຈູງໃຈໃຫ້ລົງທຶນໃນ
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ເຊັ່ນກັນ. ບັນດາ 
ຈຸດສ�າຄັນທີ່ຍົກມານີ້ ອາດກາຍເປັນ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບການສຶກສາຜູ້ 
ໃຫຍ່ຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ບ�່ວ່າໃນ 
ກ�ລະນີໃດກ�ຕາມ, ຄວາມຈິງທີ່ວ່າ 

MFA ກ�ານົດວ່າມັນຈ�າເປັນຕ້ອງມີ 
ລະບົບ ALE ແຍກຕ່າງຫາກແມ່ນໄດ້

ຖືກຍອມຮັບຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ.

ທິດທາງຂ້າງໜ້າ – 
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນຫວຽດນາມ
ເລິ່ມເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່ລະຫວ່າງ ສອງຂົງເຂດຂອງ  
CONFINTEA, ຫວຽດນາມໄດ້ກ�ານົດເປົ້າໝາຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ 
ແລ້ວ: ຈົນເຖິງປີ 2025 ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ
ຊີວິດຈະຖືກວາງອອກ. ກົດໝາຍນີ້ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຜູ້ມີ 
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດໃນຂົງເຂດການສຶກສາ ແລະ ອີກຫຼາຍ 
ຂົງເຂດ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດວຽກງານການສຶກສາ 
ຜູ້ໃຫຍ່. ການພັດທະນາກົດໝາຍສະບັບນີ້ບ�່ພຽງແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບໜ່ວຍງານພາກລັດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງຜູ້ສະໜັບ 
ສະໜູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ສະມາຄົມຫວຽດນາມເພື່ອ 
ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ (VALP) ແລະ ສະມາຄົມຫວຽດນາມເພື່ອ
ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ. ໃນອະນາຄົດໝ�່ໆນີ້, SEAMEO 
CELLL ຈະຫາລືກ່ຽວກັບຄ�າແນະນ�າ ຂອງກອງປະຊຸມ 
ກັບກະຊວງຕື່ມອີກ ແລະ ການການປະຕິບັດເຊັ່ນນັ້ນ, ໝັ້ນໃຈ
ວ່າຈະບັນລຸໄດ້ພຽງແຕ່ເປີດຫູ.

ຜູ້ອ�ານວຍການພາກພື້ນຂອງພວກເຮົາສະເຫນີຂອບປະຕິບັດງານ CONFINTEA
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ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່:
ສິ່ງພິມໃໝ່ ເປັນພາສາລາວ
Johann Heilmann, DVV International

ເປັນຄ�າເວົ້າໜຶ່ງທີ່ພົບເລື້ອຍເມື່ອເວົ້າເຖິງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ: ປະເທດລາວຕ້ອງການວັດທະນະທ�າການອ່ານ! ໃນຂະນະ 
ທີ່ຕົນເອງເຫັນໄດ້ວ່າ ການອ່ານເປັນເສົາຄ�້າສ�າຄັນອັນໜຶ່ງຂອງການຮຽນຮູ້ (ຕະຫຼອດຊີວິດ) ແຕ່ກ�ຍັງປະຕິເສດບ�່ໄດ້ວ່າຜະລິດ 
ຕະພັນທີ່ສາມາດອ່ານໄດ້ໃນພາສາລາວແມ່ນຍັງຂາດແຄນ. ນີ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກປຶ້ມຂອງເດັກນ້ອຍ, ຕາມມາດ້ວຍນະວະນິຍາຍ 
ແລະ ວັນນະຄະດີອື່ນໆ ແລະ ຍັງເປັນຄວາມຈິງສ�າລັບການສິ່ງພິມດ້ານວິທະຍາສາດຕ່າງໆ.

ແນ່ນອນ, ມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາຈົນກວ່າຜູ້ຂຽນຈະພິມພາສາລາວຫຼາຍຂຶ້ນ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການແມ່ນປຶ້ມແບບຮຽນ, ນະວະ 
ນິຍາຍ, ບົດຄວາມວິທະຍາສາດ, ວາລະສານ ແລະ ອື່ນໆ ອີກຫລາຍຢ່າງທີ່ຈະແປເປັນພາສາລາວເຊັ່ນດຽວກັນ. ນີ້ສາມາດເຫັນ
ໄດ້ໃນການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ເຊັ່ນກັນ. ເປັນການປະກອບສ່ວນອັນລ�້າຄ່າຫຼາຍ, ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້
ແປໜັງສືໄທຈ�ານວນໜຶ່ງໃນຂະແໜງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເປັນພາສາລາວ ແຕ່ຍັງມີຄວາມຈ�າເປັນຫຼາຍຢ່າງ. ດັ່ງນັ້ນ, ດີວີວີ 
ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ຈຶ່ງໄດ້ພະຍາຍາມແປບາງສິ່ງພິມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາສ�າລັບຜູ້ໃຫຍ່ (ALE) 
ເປັນພາສາລາວ. ມັນປະກອບມີຄ�ານິຍາມກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຂອງຜູ້ໃຫຍ່ເຊິ່ງປະຈຸບັນໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໂດຍ 
ຜ່ານຂະບວນການຂອງ ALE ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄ�າແນະນ�າຂອງ UNESCO ກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາສ�າລັບຜູ້ໃຫຍ່. 
ໃຜທີ່ເຫັນວ່າມັນຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ຈະອ່ານເອກະສານທັງໝົດນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ ທ່ານສາມາດ ໄປເອົາສະບັບພາສາລາວໄດ້ທີ່ 
ຫ້ອງການ ດີວີວີ ຂອງພວກເຮົາ. ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກສິ່ງນີ້ ແລະ ກາຍເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ດີກວ່າໃນການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່!
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ຕາງໜ້າຈາກ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການສຶກ
ສາຜູ້ໃຫຍ່ຂອງເຢຍລະມັນຄັ້ງທີ 15
ດາລຸນນີ ສີສຸລາດ & Chiara D‘Urso, DVV International Laos

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-24 ມິຖຸນາ 2022 ຄະນະຜູ້ແທນຈາກລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຄື່ອນ
ໄຫວຢ້ຽມຢາມປະເທດເຢຍລະມັນ

ໃນທຸກໆ 4 ປີ ສະມາຄົມການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ຂອງເຢຍລະມັນ 
ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ຂອງເຢຍລະມັນ ເຊິ່ງ 
ໃນປີ 2022 ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທີ 15 ທີ່ເມືອງ ແລັບຊິກ 
(Leipzig). ກອງປະຊຸມມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ 
ທ່ີເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ໃນປະເທດເຢຍລະມັນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານຜົນສ�າເລັດ 
ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການພັດທະນາວຽກການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດການຮຽນການສອນໃນໄລຍະທ່ີ
ມີການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ 19 ແລະ ສະພາບການ 
ຜັນແປຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການເມືອງໃນປະຈຸບັນ. 
ກອງປະຊຸມຍັງເປັນເວທີໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບແນວທາງ
ນະໂຍບາຍໃນການພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ໃນ
ອະນາຄົດ.

ກອງປະຊຸມການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 15 ນີ້ ໄດ້ມີ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ຈາກບັນດາຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານ, ສະຖາບັນ 
ການສຶກສາ, ສູນການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ 
ຂອງເຢຍລະມັນ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາການ
ສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ຢູ່ໃນປະເທດເຢຍລະມັນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ 
ຫຼາຍກວ່າ 15 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ. ຄະນະຜູ້ແທນ ຈາກ ສປປ 
ລາວ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ 

ຜູ້ນ�ານວຍການອົງການດີວີວີ ປະຈ�າພາກພື້ນຕ່າງໆ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຢ້ຽມຢາມ ສະຫະພັນເຢຍລະມັນ ຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງ 
ເພື່ອເປັນການຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ສ້າງເຄືອຂ່າຍກັບ 
ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດວຽກທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການ 
ພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ຢູ່ເຢຍລະມັນ ແລະ 
ປະເທດອື່ນໆ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ຄ້ັງນ້ີຍັງມີຈູດປະສົງເພ່ືອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນອົງການ 
ດີວີວີ ທີ່ມີພາກພື້ນຕ້ັງຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ມີຜົນງານໃນການ 
ຊຸກຍູ້ວຽກງານການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ລາຊາ 
ອານາຈັກກ�າປູເຈຍ ໃຫ້ປະເທດອື່ນຮັບຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ນອກຈາກເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຄະນະຜູ້ແທນຈາກ ສປປ 
ລາວ ກ�ໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບລະບົບ
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ກັບຄະນະ 
ສຶກສາສາດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຮາມເບີກ (Hamburg), 
ຢ້ຽມຢາມສູນການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ ເມືອງພີນເບີກ 
(Pinneburg) ແລະ ເມືອງ Hamburg, ກົມການສຶກສານອກ 
ໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ກົມພັດທະນາ 
ຍຸດທະສາດ ແລະ ການຫັນເປັນດິຈິຕອນພາກພື້ນ. ນອກນັ້ນ 
ຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ເຂົ້າພົບທ່ານຮອງເຈົ້າຄອງ 
ເມືອງ Hamburg, ຜູ້ຊີ້ນ�າວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ 
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຢ້ຽມຢາມສະຖາບັນການຮຽນຮູ້ 
ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຢູ່ເນສໂກ (UNESCO Institute for 
Lifelong Learning: UIL).

ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມ ສາມາດຖອດຖອນໄດ້ບົດຮຽນສ�າຄັນດັ່
ງນີ້

 ● ນວທາງນະໂຍບາຍຂອງວຽກງານການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ຂອງ
ເຢຍລະມັນແມ່ນເປີດໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂ້ົາເຖິງ 
ການຮຽນຮູ ້ ໃນທຸກກາລະໂອກາດ ແລະ ໃນທຸກໆ 
ລະບົບການສຶກສາ (ໃນໂຮງຮຽນ, ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ 
ບ�່ເປັນທາງການ) ເພື່ອພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງ
ຕົນເອງ ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບແນວທາງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ
ຊີວິດຂອງອົງການຢູເນສໂກ. 

ຄະນະຜູ້ແທນຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ລາວ) ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ, ຊາວໜຸ່ມ 
ແລະ ກິລາ (ກ�າປູເຈຍ) ຮ່ວມກັບ ຜູ້ອ�ານວຍການປະຈ�າພາກພື້ນ, ຜູ້ອ�ານວຍປະຈ�າປະເທດ ແລະ 
ຜູ້ບ�ລິຫານໂຄງການຈາກ ລາວ ແລະ ກ�າປູເຈຍ.
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 ● ເຢຍລະມັນໄດ້ມີການພັດທະນາບັນດານິຕິກ�າ, ນະໂຍບາຍ
ສ�າລັບການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ
ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ,່ ການ
ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານຂອງລັດ, ສູນການ 
ສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ມີລະບົບວິທີການປະຕິບັດເພ່ືອເປັນເຈົ້າຕົນ
ເອງໃນການຈັດການບ�ລິຫານງົບປະມານ, ມີການ 
ພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮຽນ, ການຊຸກຍູ້
ສ່ົງເສີມດ່ັງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຂ້ົາຮຽນຂອງຜູ້ 
ໃຫຍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

 ● ລະບົບອາຊີວະສຶກສາຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ ເຊິ່ງເປັນ
ລະບົບໂຄງສ້າງທີ່ມີການພັດທະນາມາຍາວນານ ແລະ 
ມີລັກສະນະສະເພາະ ໃນນັ້ນ ແມ່ນການສ້າງຫຼັກສູດທີ່ 
ເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໂດຍການຮ່ວມກັບ
ພາກເອກະຊົນໃນການສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.

 ● ຂະບວນການສ້າງຄູ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ເພື່ອມາຮັບ
ໃຊ້ວຽກງານການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ 
ຊີວິດ ຂອງຄະນະສຶກສາສາດ ເຊິ່ງອີງຕາມຄວາມຕ້ອງ 
ການຕົວຈິງຂອງສັງຄົມ. ຄະນະສຶກສາສາດແມ່ນຄະນະ
ທ່ີມີຜູ້ເຂ້ົາຮຽນເປັນລ�າດັບສອງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ 
Hamburg ຮອງຈາກຄະນະເສດຖະສາດ.

 ● ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພົບປະກັບສະຖາບັນການຮຽນຮູ້ 
ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງອົງການ ຢູເນສໂກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄະນະ
ຜູ້ແທນໄດ້ມີຂ�້ມູນຫຼາຍກວ່າເກ່ົາກ່ຽວກັບກິດຈະກ�າຂອງ 
ຂອງສະຖາບັນດ່ັງກ່າວໃນການສ່ົງເສີມການຮຽນການຮຽ
ນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້
ຕະຫຼອດຊີວິດໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ. ການວັດແທກຜົນໄດ້ 
ຮັບຈາກການຮູ້ໜັງສື ແລະ ການສຶກສາຂ້ັນພື້ນຖານ ແລະ 
ເຄືອຂ່າຍຂອງເມືອງແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໂລກຂອງ ຢູເນສໂກ 
(UNESCO Global Network of Learning Cities).

ພາຍຫຼັງການເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນ ກັບ 
ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດວຽກໃນການພັດທະນາການສຶກສາຜູ້
ໃຫຍ່ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ມີຂ�້ 
ສະເໜີສ�າລັບການພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາ ແລະ 
ການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ສ�າລັບ ສປປ ລາວດັ່ງນີ້:

 ● ຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນສືບຕ�່ຮ່ວມ
ມືກັບ ຫ້ອງການດີວີວີ ໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອ 
ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ທຶນຮອນມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານິຕິກ�າ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ວິທີການ 
ໃນການພັດທະນາການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ ່ ແລະ ການຮຽນຮູ້ 
ຕະຫຼອດຊີວິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

 ● ຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຈັດຕັ້ງ ຜັນ
ຂະຫຍາຍດ�າລັດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດທ່ີໄດ້ຮັບການ
ຮັບຮອງໃນປີ 2019 ໃຫ້ເປັນຮູບປະທ�າ ໂດຍອາດເລີ່ມ 
ຈາກການສ້າງຕັ້ງຄະນະກ�າມາທິການລະດັບຊາດ ເພື່ອຊີ້
ນ�າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ�າລັດດັ່ງກ່າວ.

 ●  ຫ້ອງການຄະນະກ�າມາທິການແຫ່ງຊາດລາວເພ່ືອຢູເນສ
ໂກ ປະສານງານກັບສະຖາບັນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
ຂອງຢູເນສໂກ ເພື່ອມີຂ�້ມູນໃຫ້ພາກສ່ວນີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອ
ສ້າງເປັນບົດວິພາກໃນການສະໝັກເຂ້ົາເປັນເຄືອຂ່າຍ 
ເມືອງແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໂລກຂອງຢູເນສໂກ (UNESCO 
Global Network of Learning Cities). ຈຸດປະສົງ 
ຂອງການເຂົ້າເປັນເຄືອຂ່າຍແມ່ນເພື່ອສັງເກດການ ແລະ 
ຖອດຖອນບົດຮຽນນ�າໄປພັດທະນາເມືອງໃນໜຶ່ງຢູ່ ສປປ 
ລາວ ໃຫ້ກາຍເປັນເມືອງແຫ່ງການຮຽນຮູ້.

ການຮັບ ຕ້ອນ ແລະ  ສົນ ທະ ນາ ກັບ Rainer Schulz (ສະພາແຫ່ງລັດທີ່ຄຸ້ມຄອງ  ໂຮງ ຮຽນ ແລະ ການ ຝຶກ ອົບ 
ຮົມ ວິ ຊາ ຊີບ ) ກ່ຽວ ກັບ ການ ສຶກ ສາ ເພີ່ມເຕີມ
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ພາບລວມທ�າອິດກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງ
ປະສົບການຈາກສູນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
Vanna Peou, DVV International ກ�າປູເຈຍ

ທ່ານ ຄຸນ ສ�າຣົດ (Khun Samros), ຫົວໜ້າສູນເຍົາວະຊົນ 
ປະຈ�າກ�າປົງຈ�າ (Kampong Cham) ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານໃນ
ແຂວງກ�າປົງຈ�າ. ລາວເຮັດວຽກຢູ່ສູນແຫ່ງນີ້ໄດ້ເກືອບປີເຄິ່ງ 
ແລ້ວ.

ໃນທ້າຍປີ 2021, ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ, ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ 
ກະຊວງສຶກສາທິການ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ກິລາ, ກົມການສຶກສາ 
ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ກົມສູນກາງການຄຸ້ມຄອງ ລວມທັງສູນ 
ເຍົາວະຊົນແຂວງກ�າປົງຈ�າ ເຮັດໂຄງການທົດລອງໃຫ້ເປັນສູນ
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ເມື່ອໄດ້ຮັບຂ�້ມູນນີ້, ສ�າຣົດ 
ສະແດງຄວາມສົນໃຈ ເນື່ອງຈາກມັນສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍ
ຂອງລາວໃນການດຶງດູດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຄົນລຸ້ນໜຸ່ມເຂົ້າ 
ມາສູນຂອງລາວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ລວມໄປເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງ 
ລາວທ່ີຢາກສ້າງປະສົບການໃນສະຖານທ່ີເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ຄົນ
ລຸ້ນໜຸ່ມ.

ພາຍຫຼັງທີ່ເຮັກວຽກຢູ່ສູນຊາວໜຸ່ມກ�າປົງຈ�າ ໄດ້ເກືອບປີເຄິ່ງ 
ແລະ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໃນປີ 
2021, ທີມງານຂອງສູນຊາວໜຸ່ມແຂວງກ�າປົງຈ�າກ�ໄດ້ຮັບ 
ໝາກຜົນອັນພົ້ນເດັ່ນເຊັ່ນ: ນ�າພາທີມຝຶກອົບຮົມສ�າລັບສະພາ 
ຊາວໜຸ່ມແຫ່ງກ�າປູເຈຍ, ປັບໂຄງສ້າງສູນ, ຂະຫຍາຍຮ້ານ 
ກາເຟໜ້າສູນ ລວມທັງປັບປຸງພື້ນທີ່ເຮັດກະສິກ�າ. ຕົວຢ່າງ:  

ຢູ່ສູນໄດ້ເລີ່ມປູກຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ເຊັ່ນ: ຜັກກະລ�່າ, 
ໝາກແຕງ, ຫົວສີໃຄ, ໝາກກ້ວຍ, ເຫັດ ແລະ ປະຈຸບັນ 
ແມ່ນໄດ້ລ້ຽງປາດຸກ. ສ�າຮົດ ຍອມຮັບວ່າຢ່າງ ເບີກບານວ່າມັນ 
ເປັນຄວາມງົດງາມທີ່ລາວບ�່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ. ນອກຈາກນີ້, 
ລາວຍັງຢ້ັງຢືນວ່າ “ປະຈຸບັນສູນຂອງເຮົາແມ່ນຕ້ອນຮັບທຸກຄົນ
ທີ່ຕ້ອງການມາອອກກ�າລັງກາຍໃນຕອນເຊົ້າ ຫຼື ພັກຜ່ອນຈາກ
ວຽກງານໂດຍການຍ່າງຫຼິ້ນເບິ່ງຜັກທີ່ພວກເຮົາປູກ ແລະ ປາ 
ທີ່ພວກເຮົາລ້ຽງ ແລະ ຍັງເປັນໂອກາດອັນດີສ�າລັບປະຊາຊົນ
ທີ່ຢາກສັ່ງຜັກ ແລະ ປາກັບບ້ານ”. 

ສ�າຣົດ ເຊື່ອວ່າການປ່ຽນຈາກສູນຊາວໜຸ່ມ ເປັນສູນການຮຽນຮູ້ 
ຕະຫຼອດຊີວິດ ເປັນສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ວາງແຜນໄວ້ແຕ່ຕອນເລີ່ມ
ຕົ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າລາວຮູ້ດີວ່າສູນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ 
ເປັນພື້ນທີ່ ທີ່ທຸກຄົນສາມາດຂະຫຍາຍຄວາມສ�າຄັນຂອງ   
ການຮຽນຮູ້ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.

ຕ້ັງແຕ່ດ�າເນີນໂຄງການທົດລອງທ່ີປ່ຽນສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ 
ແລະ ສູນຊາວໜຸ່ມໃຫ້ເປັນສູນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ມີ 
ຊາວໜຸ່ມຈ�ານວນຫຼວງຫຼາຍເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເຫັນວ່າເປັນ 
ໂອກາດພິເສດໃນການຝຶກ ຫຼື ຈັດກິດຈະກ�າຕ່າງໆ. ຍິ່ງໄປ 
ກວ່ານັ້ນ ສູນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຍັງຈັດຝຶກອົບຮົມ        
ທັກສະສັງຄົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຮ່ວມກັບດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນ 
ແນວ, ພ້ອມທັງຝຶກອົບຮົມວົງຈອນຂອງການຄຸ້ມຄອງສູນການ
ຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ແລະ ສູນຊາວໜຸ່ມ.

ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຫົວໜ້າສູນເຍົາວະຊົນກ�າປົງຈ�າຮັບຮູ້ 
ເຖິງຄວາມສ�າຄັນຂອງສູນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ສ�າລັບ 
ຊຸມຊົນ ເນ່ືອງຈາກສູນນ້ີ ໄດ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮມົທັງທັກສະ 
ວິຊາການ ແລະ ທັກສະສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ມີສ່ວນ
ຊ່ວຍໃນການປ່ຽນແປງທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ນິໃສໃນຊີວິດ 
ປະຈ�າວັນຂອງພວກເຂົາ. ນອກຈາກນີ້, ສູນການຮຽນຮູ້ 
ຕະຫຼອດຊີວິດຍັງເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ນັກສຶກສາດ້ານກະສິກ�າ 
ສາມາດລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງ ພາຍຫຼັງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນພາກ
ທິດສະດີ. ສ�າຣົດ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າຊີວິດຂອງລາວປ່ຽນແປງໄປ 
ແນວໃດ ຕັ້ງແຕ່ສູນໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງໃໝ່, ເຊັ່ນ: ປ່ຽນແນວ
ຄວາມຄິດຂອງລາວໃນການປະຕິບັດ, ການຕັດສິນໃຈໃນທີມ, 
ສະແດງອອກໃນການເບິ່ງແຍງຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່. ດັ່ງນັ້ນ, 
ລາວຈຶ່ງຍອມຮັບວ່າຄຸນຄ່າສ່ວນລວມສ�າລັບຊຸມຊົນແມ່ນ 
ຫຼາຍກວ່າທີ່ຜ່ານມາ.

ຜູ້ອ�ານວຍການ 
ປະຈ�າປະເທດກ�າປູເຈຍ

ທ່ານ ຄຸນ ສ�າຣົດ (Khun Samros), ຫົວໜ້າສູນເຍົາວະຊົນ ປະຈ�າກ�າປົງຈ�າ (Kampong 
Cham) ແລະ ສວນຜັກ ໃນສູນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
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ຄວາມຄາດຫວັງຂອງລາວໃນໄລຍະ 3 ປີ ຂ້າງໜ້າ ຂອງສູນ 
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງແຂວງກ�າປົງຈ�າ ແມ່ນສຸມໃສ່ 
ການສ້າງໃຫ້ເປັນສະຖານທ່ີບ�ລິການຊາວໜຸ່ມໃນຊຸມຊົນຢ່າງ 
ເຕັມຮູບແບບ, ໝາຍຄວາມວ່າ ຊາວໜຸ່ມຈະມີທາງເລືອກຫຼາຍ 
ຂ້ຶນໃນການຍົກລະດັບທັກສະໂດຍອີງໃສ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງ 
ພວກເຂົາ.

ນອກນີ້, ສູນດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຫັນປ່ຽນໄປເປັນ “ສູນສີຂຽວ” ຄື 
ເປັນສູນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພືດຜັກ. ໃນຖານະຫົວໜ້າສູນ, ສ�າຣົດ 
ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ ເພື່ອໃຫ້ສູນການຮຽນຮູ້ 
ຕະຫຼອດຊີວິດ ປະສົບຜົນສ�າເລັດ ແລະ ມີຄວາມຫ້າວຫັນ 
ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄດ້.

ສຸດທ້າຍ, ລາວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ດີວີວີ 
ອິນເຕີເນເຊິນແນວ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ບ�່ຂຶ້ນກັບ 
ລັດຖະບານ ແລະ ຊຸມຊົນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ໂດຍຫວັງວ່າສູນ
ດ່ັງກ່າວຈະສະໜອງການບ�ລິການໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມຕະຫຼອດ 
ເຖິງຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ.

ເຫັດ ຜົນຜະລິດຈາກສູນເຍົາວະຊົນ ປະຈ�າກ�າປົງຈ�າກ�າປົງຈ�າ (Kampong Cham)
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ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ASPBAE ໃນກອງປະຊຸມສຸດ 
ຍອດການຫັນປ່ຽນການສຶກສາ: 
ຂະບວນການທາງດ້ານການເມືອງທີ່ສ�າຄັນ ເພື່ອໃຫ້ 
SDG4 ກັບຄືນສູ່ແລວທາງ 
Maria Helen Dabu, ASPBAE

ຈຸດກ�າເນີດ ແລະ ຈຸດປະສົງໂດຍລວມຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ການຫັນປ່ຽນການສຶກສາ (Transforming Education 
Summit (TES)) ສາມາດລວບລວມໄດ້ຈາກບົດລາຍງານວາລະປະຊຸມຮ່ວມທີ່ສ�ານະເໜີໂດຍເລຂາທິການຂອງສະຫະປະຊາ
ຊາດ (UNSG), ທ່ານ Antonio Guterres ໄດ້ກ່າວຕ�່ກອງປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດໃນເດືອນກັນຍາ 2021 ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:

“…ຂ້າພະເຈົ້າສະສະໜັບສະໜູນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສ�າລັບທຸກຄົນ ແລະ ຈັດ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຫັນປ່ຽນການ 
ສຶກສາ ໃນປີ 2022 ເພື່ອເລັ່ງລັດຄືບກ້າວໜ້າສູ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເປົ້າໝາຍ 4…”

TES ເປັນຂະບວນການທາງການເມືອງທີ່ສ�າຄັນໃນປີ 2022, ທີ່ດ�າເນີນການໂດຍ UNSG ເພື່ອຍົກລະດັບການສຶກສາໃຫ້ຢູ່ໃນ
ລ�າດັບຕົ້ນໆ ຂອງວາລະທາງການເມືອງໃນລະດັບໂລກຂອງລັດຖະບານ. ຈາກການເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການຂອງກອງປະຊຸມສຸດ
ຍອດໃນຕົ້ນປີ 2022, ກອງປະຊຸມ ກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນປາຣີ (Paris) ໃນເດືອນມິຖຸນາ ແລະ 
ຈົນເຖິງກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນລະດັບສູງ ຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດຄັ້ງທີ 77 ໃນນະຄອນນິວຢອກ 
(New York) ໃນວັນທີ 16-17 ແລະ 19 ກັນຍາ 2022, ສະມາຄົມເພື່ອການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ 
ໃນອາຊີປາຊີຟິກໃຕ້ (ASPBAE) ເຊິ່ງເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ມີມາແຕ່ເຫິງນານ ໃນລະດັບພາກພື້ນ ຂອງ ດີວີວີ 
ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນຂະບວນການ ແລະ ການປຶກສາຫາລືໃນລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ 
ທົ່ວໂລກ ເພື່ອໃຫ້ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເປົ້າໝາຍ 4 (SDG4) ກັບຄືນສູ່ແລວທາງ ໂດຍຜ່ານ TES. ASPBAE 
ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນທີ່ໜັກແໜ້ນຂອງພາກປະຊາສັງຄົມໃນພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ ໂດຍສະເພາະຈາກປະເທດທີ່ກ�າລັງ 
ພັດທະນາ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຍ່າງແທ້ຈິງໃນການສົ່ງມອບເປົ້າໝາຍ SDG4 ທີ່ຖືກປະລະ ຕັ້ງແຕ່ໃນລະດັບຊາດ 
ໄປຈົນເຖິງລະດັບສາກົນ, ໃນຂອບເຂດວາລະ ທີ່ອີງໃສ່ສິດທິການສຶກສາ, ການສຶກສາຈາກລຸ້ນສູ່ລຸ້ນ, ຂ້າມລຸ້ນ, ການຮັກສາ 
ສະພາບພູມອາກາດ ແລະ ເພດສະພາບ.
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ຮ່ວມກັບ Global Campaign for Education (GCE), 
ASPBAE ຍັງເປັນຕົວແທນຂອງພາກປະຊາສັງຄົມໃນຄະນະ 
ກ�າມາທິການທີ່ປຶກສາ ຂອງ TES ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ 
ຂອງກຸ່ມທີ່ປຶກສາຮ່ວມ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນດ້ານ 
ການສຶກສາ 2030 ຂອງ ຢູເນສໂກ (CCNGO Ed2030), 
ເຊິ່ງ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ກ�ແມ່ນສະມາຊິກ.

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດນີ້ຈັດຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາວິກິດ ເມື່ອມີການ 
ແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19  ແລະ ຄວາມທ້າທາຍໃນ ດ້ານ 
ອື່ນໆ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ວຽກການການສຶກສາພົບພ�້ກັບຄວາມ 
ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ບ�່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ອີກບ�່ຮອດທົດສະວັດຈະເຖິງ ປີ 
2030 ເປົ້າໝາຍ SDGs ໃນນັ້ນລວມທັງ SDG4, ຈະບັນລຸ 
ຜົນສ�າເລັດ.

ໃນລະຫວ່າງວັນແກ້ໄຂ ຂອງກອງປະຊຸມ TES (17 ກັນຍາ) 
ທ່ີສ�ານັກງານໃຫຍ່ສະຫພປະຊາຊາດໃນນະຄອນນິວຢອກ, 
ທ່ານເລຂາທິການຂອງສະມາຄົມ ASPBAE, ທ່ານ ນາງ 
Helen Dabu, ໄດ້ກ່າວເຖິງຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ກາລະໂອກາດ
ຂອງກົນໄກດ້ານງົບປະມານຈາກພາຍນອກເພ່ືອການສຶກສາ 
ໃນຫົວຂ�້ ‘ສັງເກດການງົບປະມານການສຶກສາ: ການວາງຮາກ
ຖານສ�າລັບການຈັດຫາງົບປະມານທີ່ຍືນຍົງ ,ຍຸດຕິທ�າ ແລະ 
ລວມສູນ’.

ກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວໄດ້ຈັດຂ້ຶນໂດຍ GCE ຮ່ວມກັບ CCNGO 
Ed2030, ລັດຖະບານມາລາວີ, ລັດຖະບານອາເຈນຕິນາ, 
ສ�ານັກງານອາຣັບເພື່ອການສຶກສາ (Arab Bureau of 
Education for the Gulf States (ABEGS)), ASPBAE,  
Arab Campaign for Education (ACEA), CLADE 
(Latin America), ANCEFA (Africa Network 
Campaign on Education For All), European and 
North American Campaign for Education (ENACE), 
Education International, ແລະ ActionAid.

ທ່ານນາງ Helen Dabu ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າມັນເປັນສິ່ງສ�າຄັນ 
ສ�າລັບວາລະການຈັດຫາງົບປະມານຈາກພາຍນອກເພື່ອການ
ສຶກສາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໜຶ່ງໃນເປົ້າໝາຍ ຂອງ TES, ເຊິ່ງ
ແມ່ນການຟື້ນຟູຄວາມພະຍາຍາມລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບ 
ໂລກ ເພື່ອບັນລຸ SDG4. ເພີ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ 
ຕ່າງໆ ໃຫ້ຄ�າໝັ້ນສັນຍາຢ່າງຈິງຈັງໃນການສະຫຼຸບຄວາມ
ພະຍາຍາມຂອງພວເຂົາໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ SDG4 
ທີ່ໄດ້ ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດເຊັ່ນ: ການຮູ້ໜັງສື, 
ການເບິ່ງແຍງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການສຶກສາ (ECCE), 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ການສຶກສາຂອງຄົນພິການ, 
ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ລວມທັງຄ�າໝັ້ນສັນຍາ 
ຫຼ້າສຸດ ທີ່ເຮັດໄວ້ໃນຂອບແຜນປະຕິບັດງານມາຣາເກັດ 
(CONFINTEA VII Marrakech Framework for 
Action), ການສຶກສາສ�າລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ, 
ການສະໜັບສະໜູນຄູສອນ, ການສຶກສາ ເພື່ອເປັນ 
ພົນລະເມືອງໂລກ ແລະ ການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາ 
ແບບຍືນຍົງ ແລະ ອື່ນໆ.

ກົນໄກການຕິດຕາມຜົນຂອງ TES ສ�າລັບການປະຕິບັດ 
ແລະ ຕິດຕາມຜົນໄດ້ຮັບຈະຖືກດ�າເນີນໂດຍຜ່ານຄະນະກ�າ 
ມາທິການຂັບເຄື່ອນລະດັບສູງ (SDG4 High Level 
Steering Committee (HLSC)). ASPBAE ແລະ GCE 
ທີ່ເປັນຕົວ ແທນຂອງ CCNGO Ed2030 ປະຈຸບັນມີບ່ອນນັ່ງ 
(ໄລຍະ 2022-2023) ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ໂຄງສ້າງການ 
ປະສານງານ SDG4 ໃນທົ່ວໂລກ. ໃນການເປັນຕົວແທນນີ້ 
ແລະ ຂະບວນການປະສານງານໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບ 
ພາກພື້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ASPBAE ຈະຍັງຄົງປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ປ້ອງກັນວາລະຂອງ SDG4 ແລະ ສິດທິໃນການສຶກສາ 
ຂອງເດັກ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່.

ບັນດາຄູ-ອາຈານ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຫັນປ່ຽນການສຶກສາ.
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ກ�ລະນີສຶກສາ: ການຮຽນ ແລະ ການສອນ ໄປພ້ອມກັບ 
ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນເຄື່ອນທີ່
Vanna Peou, DVV International ກ�າປູເຈຍ

ໃນອະດີດ, ມັນເປັນເລື່ອງຍາກສ�າລັບ ນາງ Hich Sou Khit ທີ່    
ຕ້ອງອາໃສຢູ່ໃນກຸ່ມກະສິກອນທ່ີຢູ່ຫ່າງໄກຈາກໝູ່ບ້ານຂອງລາວ. 
ຕອນນັ້ນ, ລາວບ�່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ບ�່ຮູ້ວ່າຈະຂາຍເມັດໝາກມ່ວງ 

ຫິມມະພານແນວໃດ ຫຼື ຈະໄປໂຮງຮຽນ 
ແນວໃດ.

“ໃນປີ 2017, ຂ້ອຍໄດ້ໄປໂຮງຮຽນ ເພື່ອເຂົ້າ 
ຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ປ�. 2 ໃນໝູ່ບ້ານຂອງຂ້ອຍ”, 
ລາວວ່າ. “ການຮ�່າຮຽນຂອງຂ້ອຍໃຊ້ເວລາ 
ພຽງ 3 ເດືອນ ຕ�່ປີ ແລະ ຂ້ອຍກ�ອ່ານອອກ 
ຂຽນໄດ້ບ�່ຫຼາຍປານໃດ” ລາວເວົ້າຕ�່ ໃນປີ 
2019 ລະຫວ່າງທີ່ລາວຢູ່ໃນ Chamkar 
(ໃນທົ່ງນາ) ລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະອ່ານ ແລະ 
ຂຽນໄດ້ຫຼາຍສົມຄວນ.

ໃນປີ 2020  ຊຸມຊົນໄດ້ຄັດເລືອກຄູອາສາ 
ສະໝັກສ�າລັບສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນເຄ່ືອນ
ທີ່ (MCLC) ເພື່ອການຮຽນຮູ້ຂອງຊຸມຊົນເຊິ່ງ 

ຈດັຕ້ັງໂດຍໂຄງການ NTFP ທ່ີສະໜບັສະໜນູໂດຍຫ້ອງການດີວວີີ 
ອິນເຕີເນເຊິນແນວ. ໃນເວລານັ້ນ, ລາວໄດ້ຕົກລົງປະຕິບັດໜ້າທີ່ 
ເປັນຄະນະກ�າມະການຂອງ ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນເຄື່ອນທີ່ 
Cheong Chhim Leu ໃນໝູ່ບ້ານກາງໜອກ 
ເຊິ່ງເປັນຕ�າແໜ່ງໃນປະຈຸບັນຂອງລາວ.

ນາງເວົ້າວ່າ: “ຂ້ອຍສອນເດັກນ້ອຍເທື່ອ 
ລະບາດກ້າວ ແລະ ຂ້ອຍສືບຕ�່ຮຽນໃນ 
ໂຮງຮຽນຂອງລັດດ້ວຍຕົນເອງ”.

ປະຈຸບັນ, ລາວກ�າລັງຮຽນຢູ່ຊັ້ນ ມ�.3 
ຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ເວີນໃຊ ເພື່ອເປັນ
ການເພ່ີມພູນຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ຕົນເອງໃນ 
ອະນາຄົດ. ລາວເປັນຄູອາສາສະໝັກທີ່ບ�່
ມີເງິນເດືອນ.

ເມ່ືອເຫັນເຖິງຄວາມລ�າບາກຂອງການບ�່ຮູ້
ໜັງສືຂອງຊຸມຊົນ ລາວຈຶ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ 
ໃນການສະໜັບສະໜູນເດັກນ້ອຍ ແລະ   
ຊາວໜຸ່ມໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກໃຫ້ໄດ້
ຮຽນ. 

ປະຈຸບັນນີ້ລາວຕັ້ງເປົ້າໝາຍຮຽນ ໃຫ້ຈົບ ມ�.4, ແລະ ອາຊີບໃນຝັນ
ຂອງລາວແມ່ນໄດ້ເປັນພະນັກງານໃນອົງກອນ ເພື່ອ ຫາລາຍໄດ້ 
ແລະ ສຶກສາຕ�່.

“ໂຄງການ NTFP ສ�າລັບສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນເຄື່ອນທີ່ ໄດ້ຊ່ວຍ
ພັດທະນາໃຫ້ຊຸມຊົນມີຄວາມຮູ້ ສ�າລັບຜູ້ທີ່ບ�່ມີໂອກາດໃນການສຶ
ກສາ. ມັນເປັນພື້ນຖານໃນການເຂົ້າໂຮງຮຽນຂອງພາກລັດໃນທົ່ວ
ທຸກແຫ່ງ” Hich Sou Khit ເວົ້າ.

ລາວເສີມຕື່ມດ້ວຍຄວາມດີໃຈ “ຂ້ອຍຢາກຈະບອກກັບຊຸມຊົນໂດ
ຍສະເພາະຊາວໜຸ່ມວ່າຄວາມຮູ້ເປັນສ່ິງສ�າຄັນຫຼາຍສ�າລັບທຸກຄົນ 
ມັນສາມາດປ່ຽນຄວາມຄິດຂອງເຮົາໄດ້”.

“ສຸດທ້າຍນີ້, ຂ້ອຍຂ�ຂອບໃຈຜູ້ສະໜັບສະໜູນໂຄງການ 
Sternsingers, ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ແລະ NTFP ທີ່ໃຫ້ການ 
ສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານ ແລະ ຄວາມຮູ້ແກ່ຊຸມຊົນ. ພວກ 
ເຮົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຕ�່ໄປໃນອະນາຄົດ”, 
ລາວເວົ້າຢ່າງມີຄວາມຫວັງ.

ຊື່: Hich Sou Khit
ອາຍຸ: 16 ປີ
ອາໃສຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານ ກາງໜອກ (Kang Nork), 
ຊຸມຊົນ ເວີນໃຊ, ເມືອງເວີນໃຊ, 
ແຂວງຣັດຕະນະຄິຣີ.

ຂ້ອຍຢາກຈະບອກກັບຊຸມຊົນ 
ໂດຍສະເພາະຊາວໜຸ່ມວ່າຄວາມຮູ້ 
ເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບທຸກຄົນ 
ມັນສາມາດປ່ຽນຄວາມຄິດ 
ຂອງເຮົາໄດ້
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ການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກເກີດຂຶ້ນກັບປະຊາຊົນ 
ໂດຍຜ່ານການລິເບີ່ມທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ເຫຼັກໄຫຼ ສຸດທະວິໄລ, DVV International

ສະບາຍດີ, ຂ້ອຍຊື່ ຊື ເຫຼັກໄຫຼ ສຸດທະວິໄລ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ງານຢູ່ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໃນເດືອນກັນຍາ 2022.  
ໃນຖານະທີ່ເປັນນ້ອງໃໝ່, ຂ້ອຍພູມໃຈທີ່ໄດ້ເປັນໜຶ່ງໃນທີມ 
ງານຂອງຄອບຄົວທີ່ແສນພິເສດນີ້, ເພາະວ່າ ດີວີວີ 
ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ເປັນຜູ້ມີບົດບາດສ�າຄັນໃນວຽກງານການ
ສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບວຽກງານການສຶກສານອກ 
ໂຮງຮຽນ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກພື້ນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ 
ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ສະໜັບສະໜູນໂຄງການພັດທະນາ
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ໃນທຸກຂັ້ນ ນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງຈົນເຖິງຂັ້ນ 
ທ້ອງຖິ່ນ, ສ້າງໂອກາດການຮຽນຮູ້ທີ່ມີຄວາມໝາຍໃນທົ່ວ 
ປະເທດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທີ່ຍືນຍົງສ�າລັບ 
ປະຊາຊົນ.

ໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ 
ຮັບຜິດຊອບ, ຫຼັກສູດແມ່ນໄດ້ຖືກອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາ 
ຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານຂອງພາກລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກັບກົມ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. 
ໃນໄລຍະທ�າອິດຂອງການປະຕິບັດໜ້າທ່ີຂອງຂ້ອຍທ່ີຫ້ອງ 
ການ ດີວີວີ, ຂ້ອຍເລີ່ມຈາກການອ່ານ ແລະ ສຶກສາຫຼັກສູດ 
ເປັນສ່ວນຫຼາຍ ເຊິ່ງຂ້ອຍພົບວ່າຫຼັກສູດແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວ 
ຂ້ອງສູງ ຍ້ອນວ່າມັນສາມາດຕອບສະໜອງຕ�່ຄວາມຕ້ອງ 
ການທີ່ແທ້ຈິງຂອງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະໃນຊຸມຊົນ 
ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ. ດ້ວຍປະສົບການ 10 ກວ່າປີ ໃນດ້ານວິຊາ 
ສະເພາະ ນັກການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາໃນລະບົບສາມັນ 
ໂດຍສະເພາະຫຼັກສູດພື້ນຖານ, ຄູສອນ ແລະ ທີ່ປຶກສາດ້ານ 
ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງນັກການສຶກສາ ແລະ 
ສະໜັບສະໜູນ - ຕອນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມຈາກ 
ໂຄງການທີ່ຂ້ອຍກ�າລັງດ�າເນີນການ, ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ 
ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ - ແລະ ໂຄງການອື່ນໆ 
ຂອງ ດີວີວີ ແລະ ຈະໃຊ້ມັນເປັນໂອກາດໃນການແບ່ງປັນ 
ປະສົບການລະດັບມືອາຊີບ ໃນການສ້າງແຜນງານທີ່ມີ 
ຄຸນນະພາບ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ເກີດໝາກຜົນທີ່ດີທີ່ສຸດແກ່ກຸ່ມເປົ້າ
ໝາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ.

ສ�າລັບໂຄງການການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ 
ແຂງແກ່ແມ່ຍິງ ຂ້າພະເຈົ້າຮ່ວມມືກັບກົມການສຶກສານອກ 
ໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃນ 
ການພັດທະນາຄູ່ມືນະວັດຕະກ�າສ�າລັບແມ່ຍິງ, ຂ້າພະເຈົ້າ   
ມີຈຸດປະສົງໃນການພັດທະນາຄູຝຶກຫັຼກໃນຫົວຂ�້ການສ້າງ  
ຄວາມເຂ້ັມແຂງແກ່ແມ່ຍິງໃນວຽກງານການສຶກສານອກ 
ໂຮງຮຽນ. ຄູ່ມືນີ້ຈະເປັນແນວທາງທີ່ດີສ�າລັບຜູ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ 

ໃນການອອກແບບ ແລະ ດ�າເນີນກິດຈະກ�າເສີມສ້າງຄວາມອ
າດສາມາດສ�າລັບບຸກຄົນທີ່ມີວິທີການຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວາມ 
ຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄົນໃນຊຸມຊົນສາມາດຮຽນຮູ້ 
ໄດ້ໂດຍກົງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຈາກສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ
ໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຍັງສາມາດແບ່ງປັນທັກສະ ແລະ 
ຄວາມຮູ້ກັບໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເພື່ອ 
ການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຕ�່ໄປ.

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີອຸປະສັກທາງກາຍະພາບ, ເສດຖະກິດ, 
ສັງຄົມ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂັດຂວາງເດັກຍິງ ແລະ 
ແມ່ຍິງບ�່ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດທາງການສຶກສາ 
ແລະ ການຮຽນຮູ້, ຂ້ອຍມີຄວາມເຊື່ອຢ່າງຍິ່ງວ່າ ດ້ວຍການ 
ສະໜັບສະໜູນອັນດີຈາກທີມ ດີວີວີ ທີ່ຮ່ວມກັນພັດທະນາ 
ຫຼັກສູດ ແລະ ການສະໜັບສະນູນຈາກລັດຖະບານລາວ, ຄົນ 
ໃນຊຸມຊົນສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ 
ປະສິດທິຜົນ ແລະ ສາມາດກ້າວໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ສົດໃສຂອງ
ຕົນເອງ ແລະ ເພື່ອຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງປະເທດ.

ຜູ້ບ�ລິຫານໂຄງການ 
ປະຈ�າຫ້ອງການພາກພຶ້ນ 

ຮ່ວມກັບທີມງານ NFEDC ແລະ NFE ໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອຝຶກອົບຮົມ
ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ
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Education for Everyone. Worldwide.  
Lifelong.

ນ�າໃຊ້ Edapp (Education app) ຄວບຄູ່ກັບການຮຽນ
ການສອນຂອງລະບົບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ປາກູລີ ໄຊຍະຊ່າງ, DVV International Laos

ຈາກຜົນການວິໄຈປີ 2021 ໃນຫົວຂ�້ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປ 
ໄດ້ໃນການຮຽນການສອນ ອອນລາຍຂອງລະບົບ ການສຶກສາ 
ນອກໂຮງຮຽນໃນ ສປປ ລາວ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນໄປໄດ້ 
ເຊິ່ງມີເຖິງ 95% ຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງອິນເຕີ- 
ເນັດ ແລະໃນນັ້ນຈຸດປະສົງຫັຼກແມ່ນໃຊ້ສື່ສານ ແລະ 
ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ.

ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ການຮຽນການສອນອອນລາຍເປັນຮູບແບບ
ໃໝ່ສ�າລັບການສຶກສາໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ, ແລະ ມັນໄດ້ 
ເລີ່ມແຕ່ໄລຍະທີ່ເກີດວິກິດໂຄວິດ19ເປັນຕົ້ນມາ ເພາະໂຄວິດ
ລະບາດແລ້ວເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນຕ້ອງປິດ, ບ�່ສາມາດພົບກັນ 
ເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ໂດຍທີ່ພວກເຮົາບ�່ໄດ້ກຽມການຮັບມືມາກ່ອນ. 

ໃນອະນາຄົດທຸກຄົນບ�່ສາມາດຄາດການໄດ້ວ່າຈະມີ ສິ່ງ 
ທ້າທ້າຍ ຫຼື ຈະມີວິດກິດອັນໃດເກີດຂຶ້ນ. ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ການ 
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ(ກສນ) ສາມາດດ�າເນີນການຮຽນການ 
ສອນຢ່າງຕ�່ເນື່ອງ, ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າກຸ່ມເປົ້າໝາຍສາ-
ມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຫ້ອງການດີວີວີ ອິນເຕີ 
ເນເຊິນແນວ ຈຶ່ງໄດ້ສະໜັບສະໜູນເຄື່ອງມື Digital ເຊິ່ງ 
ເອີ້ນວ່າ Edapp ຫຼື Education app, ມີຈຸດປະສົງສອນ 
ທົດລອງໃນວິຊາຟິຊິກສາດຂອງຊັ້ນ ມ 7 ແລະ ວິຊາພາສາ 
ອັງກິດຂອງຊັ້ນ ມ 7 ລະບົບບ�າລຸງ ທີ່ສູນພັດທະນາການສຶກສາ 
ນອກໂຮງຮຽນ ໃນສົກຮຽນ 2022-2023, ພາຍຫຼັງ ການສອນ
ທົດລອງແລ້ວຫາກເຫັນວ່າແທດເໝາະກັບກຸ່ມເປ້ົາໝາຍ 
ແມ່ນອາດຈະມີແຜນນ�າໃຊ້ Edapp ນີ້ຄວບຄູ່ກັບການຮຽນ 
ການສອນບ�າບຸງຍົກລະດັບຂອງ ກສນ. Edapp ນີ້ເປັນເຄື່ອງ
ມືໜຶ່ງທ່ີສາມາດເອົາບົດຮຽນເຂ້ົາໃນໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບເຊ່ັນ: 
ພາວເວີເພີຍ, ວິດີໂອ ແລະ ຍັງສາມາດອອກແບບກິດຈະກ�າຕ
າມວີຊາຮຽນນັ້ນໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກ�ານົດຮູບແບບ 
ກິດຈະກ�າທີ່ມີການໂຕ໋ຕອບ, ສ�າຄັນໄປກວ່ານັ້ນແມ່ນຍັງເປັນ 
ເຄ່ືອງມືໜື່ງທ່ີສາມາດເກັບກ�າຂ�້ມູນຂອງນັກຮຽນລະອຽດທ່ີ  
ເຂົ້າມາຮຽນໃນແຕ່ລະບົດນັ້ນນ້ອຍຫຼາຍສ�່າໃດ.

ສ�າລັບຮູບແບບ ແລະ ວີທີການນ�າໃຊ້ເຄື່ອງມື (Edapp) ແມ່ນ
ກ່ອນອ່ືນໝົດຄູສອນແຕ່ງບົດສອນໃນແຕ່ລະວິຊາໃວ້ໃນ 
Edapp ແລ້ວຈະໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໄປຮຽນບົດຮຽນຜ່ານ 
Edapp ແລະ ຄວບຄູ່ກັບການມາພົບຄູປະຈ�າວີຊາຢູ່ຫ້ອງຮຽນ
ເປັນໄລຍະຕາມການນັດໝາຍເພື່ອໃຫ້ຄູ ແລະ ນັກຮຽນໄດ້ມີ 
ໂອກາດຖາມ-ຕອບຂ�້ຄ້ອງໃຈຕ່າງໆ, ວິທີນີ້ອາດຈະເໝາະສົມ
ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງ ກສນ ເພາະສ່ວນຫຼາຍແລ້ວກຸ່ມ
ເປົ້າໝາຍແມ່ນຜູ້ທີ່ອອກໂຮງຮຽນເຊັ່ນ: ຊາວໜຸ່ມທີ່ປະລະ 
ການສຶກສາ-ປະຊາຊົນ, ແລະ ພະນັກງານໃນໂຮງງານຕັດຫຍິບ 
ຕ່າງໆ ເຊິ່ງກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານັ້ນຈະຕ້ອງຫາລາຍໄດ້ເພື່ອລ້ຽງຊີບ 
ແລ້ວຈະມີເວລາໜ້ອຍໃນການມານັ່ງຮຽນເປັນໄລຍະຍາວ.
 
ເຖິງແນວໃດກ�່ຕາມ ການຝຶກນ�າໃຊ້ Edapp ນີ້ແມ່ນເຫັນວ່າ 
ມັນຍັງເປັນສິ່ງທີ່ໃໝ່ໆ ແລະ ທ້າທາຍຫຼາຍສ�າລັບຄູສອນເພາະ 
ໃນ Edapp ສວ່ນໃຫ່ຍຈະໃຊ້ພາສາອັງກິດ, ແລະ ການອອກ
ແບບກິດຈະກ�າຂອງບົດຮຽນຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເຊ່ັນ: 
ເຄື່ອງມືໃນ Edapp ສ່ວນຫຼາຍເໝາະສົມກັບການອອກແບບ
ກິດຈະກ�າຂອງບັນວິຊາເຊັ່ນ: ວີຊາສາຍສັງຄົມ, ແລະ ພາສາ 
ອັງກິດເທົ່ານັ້ນ, ສ�າລັບວີຊາສາຍທ�າມະຊາດແມ່ນຍັງພົບສິ່ງ 
ທ້າທາຍຫຼາຍໃນການຂຽນສູດຄິດໄລ່ຕ່າງໆ.

ເວົ້າລວມແລ້ວ ໃນອະນາຄົດ ກສນ ແລະ ຫ້ອງການດີວີວີ 
ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ຍັງມີແຜນພັດທະນາ app ດັ່ງກ່າວ ແລະ 
ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບຄູໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍຢູ່ຕ່າງແຂວງອີກດ້ວຍ.

ຜູ້ບ�ລິຫານໂຄງການ 
ປະຈ�າຫ້ອງການພາກພຶ້ນ 

ຕົວຢ່າງໜ້າຕາ 
ຂອງ EdApps 
homepage
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ຂ�້ຄວາມຈາກ ຜູ້ອ�ານວຍການໃຫຍ່ ອົງການ ອຸຍເນສໂກ
ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສາກົນແຫ່ງການຮູ້ໜັງສື
8 ກັນຍາ 2022
ວັນສາກົນແຫ່ງການຮູ້ໜັງສືເປັນໂອກາດອັນດີ ໃນການ 
ປະເມີນຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ກະຕຸ້ນ ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມ
ສະຫຼອງການຮຽນຮູ້ໜັງສື ເຊິ່ງແມ່ນສິດທິມະນຸດທີ່ສ�າຄັນ ທີ່ມີ
ບົດບາດພື້ນຖານໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.

ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຫາກຈະຍົກຄ�າເວົ້າຂອງຂອງ Paulo Freire, 
ນັກປັດຊະຍາ ແລະ ນັກການສຶກສາຊາວບຣາຊິນ ຜູ້ທີ່ອຸທິດ   
ຊີວິດສ່ວນຫຼາຍໃຫ້ກັບການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່, ການຮູ້ໜັງສື 
ຄວນເປັນ “ການປະຕິບັດຕາມສິດເສລີພາບ, ວິທີການທີ່ຜູ້ຊາຍ 
ແລະ ແມ່ຍິງຈັດການກັບຄວາມເປັນຈິງຢ່າງມີເຫດ ແລະ ຜົນ 
ແລະ ສ້າງສັນ ແລະ ຄົ້ນພົບວິທີການເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີ    
ສ່ວນຮ່ວມໃນການປ່ຽນແປງຂອງໂລກພວກເຂົາ”.

ພວກເຮົາບັນລຸຜົນສ�າເລັດຮ່ວມກັນໃນດ້ານນີ້. ໃນປີ 1979 
ມີພຽງ 68% ຂອງປະຊາກອນໂລກທີ່ສາມາດອ່ານອອກ ແລະ 
ຂຽນໄດ້. ໃນປີ 2020, ໂຕເລກດັ່ງກ່າວເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 86.7%. 
ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຄືບໜ້ານີ້, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ 771 
ລ້ານຄົນ ໃນທົ່ວໂລກຍັງບ�່ມີທັກສະພື້ນຖານການຮູ້ໜັງສື - 
60% ໃນນັ້ນ ແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ.

ການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ບັນຫານີ້ຮຸນແຮງ 
ຂຶ້ນ. ການປິດໂຮງຮຽນ ແລະ ການຢຸດຮຽນ ເນື່ອງຈາກ 
ການແຜ່ລະບາດ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນສູນເສຍການ 
ຮຽນຮູ້ ແລະ ອອກໂຮງຮຽນ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງ, ໂດຍສະເພາະ 
ໃນກຸ່ມ ປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ເພື່ອຕອບສະໜອງ 
ສະພາບອັນຮີບດ່ວນນີ້, ອົງການ ອຸນເນສໂກ ແລະ ບັນດາ 
ປະເທດ ສະມາຊິກ ໄດ້ເພີ່ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນ 
ເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມໝ້ັນໃຈວ່າຄວາມກ້າວໜ້າທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນ 
ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານຈະບ�່ຖອຍຫຼັງ ແຕ່ຈະເປັນການເສີມກ�າລັງ.

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ໃນຫົວຂ�້ສ�າຄັນຂອງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ໃນ 
ປະເທດສະມາຊິກຂອງຢູເນສໂກ ໄດ້ປັບປຸງໃໝ່ຄ�າໝັ້ນສັນຍາ 
ຂອງພວກເຂົາໃນການຮູ້ໜັງສືໃນປີນ້ີໂດຍຜ່ານຮັບຮອງຈາກ 
ຂອບປະຕິບັດງານມາຣາເກັດ (Marrakech Framework 
for Action), ເຊິ່ງຮັບຮູ້ວ່າການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ 
ເປັນຕົວຂັບເຄ່ືອນຫັຼກສ�າລັບເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບ 
ຍືນຍົງທັງໝົດ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໃນເດືອນມິຖຸນາ, ຢູເນສໂກ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບ
ໃນການຈັດກອງປະຊຸມກະກຽມກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ  
ເພ່ືອເປັນການປູທາງໄປສູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຫັນປ່ຽນ

ການສຶກສາ ເຊິ່ງຈັດໂດຍ ເລຂາທິການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນ 
ເດືອນກັນຍາ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ (New York).  ກະກຽມ 
ກ່ອນປະຊຸມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ໄດ້ລວມເອົາກວ່າ 150 
ລັດຖະມົນຕີສຶກສາ ເພື່ອເປັນການຢືນຢັນວ່າ ມືື້ອື່ນຈະຕ້ອງ 
ກວມ ລວມ ແລະ ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດ – ເຊິ່ງບ�່
ພຽງແຕ່ໃຫ້ທັກສະພື້ນຖານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນກຸນແຈສ�າຄັນ 
ໃນການນ�າທາງໄປສູ່ໂລກທີ່ທັນສະໄໝອີກດ້ວຍ. ກອງປະຊຸມ 
ສຸດຍອດຢືນຢັນເຖິງຄວາມສ�າຄັນຂອງຮູບແບບໃໝ່ຂອງການ
ຮູ້ໜັງສື, ການຮູ້ສື່ດິຈິຕ໋ອນ, ຖືເປັນເຄື່ອງມືສ�າລັບການຮຽຮູ້ 
ຕະຫຼອດຊີວິດ.

ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງເຫຼົ່ານັ້ນ, ປະເທດສະມາຊິກຢູເນສໂກ 
ໄດ້ເນ້ັນຢ້າເຖິງຄວາມຈ�າເປັນໃນການລົງທຶນດ້ານການສຶກສາ 
ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອລະຫວ່າງປະເທດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ພ້ອມທັງ
ຊັບພະຍາກອນທາງການສຶກສາທີ່ເປີດກວ້າງ, ບ�່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ.

ໃນໂອກາດ, ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຮູ້ໜັງສືສາກົນ 
ຢູເນສໂກ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ມີບົດບາດທຸກທ່ານໃນ ວຽກ 
ງານການສຶກສາ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ຄິດຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບ 
ບົດບາດຂອງການຮູ້ໜັງສື.

International Literacy Day

8 September 2022

Transforming literacy learning spaces
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ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ
Important Website in region
www.nfedi.org
www.rda.org.la
www.aspbae.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 80 (2022): Citizenship education and ALE
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