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Let’s continue to engage ourselves
for more and better ALE!
ສະບາຍດີທາ່ ນຜູອ
້ າ່ ນທີຮ
່ ກ
ັ ແພງ
ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຜູໃ້ ຫຍ່ (ALE) ເຮົາສາມາດຫວນຄືນເບິງ່ ປະຫວັດສາດທີຜ
່ າ່ ນມາ ມັນເປັນສ່ວນໜຶງ່ ຂອ
ງວັດທະນະທ�ຳບູຮານຈາກປະເທດຈີນຈົນເຖິງນະຄອນໂຣມ. ບັນດານັກຄິດຮູດ
້ ວ
ີ າ່ ການຮຽນຮູບ
້ ແ
ໍ່ ມ່ນມີພຽງແຕ່ໃນ
ຊ່ວງໄລຍະທ�ຳອິດຂອງຊີວດ
ິ
ແຕ່ມນ
ັ ເປັນສ່ວນສ�ຳຄັນຕະຫຼອດຊີວດ
ິ .
“ເມືອ
່ ທ່ານຢຸດຮຽນຮູແ
້ ມ່ນທ່ານເລີມ
່ ຕົນ
້
ໝົດລົມຫາຍໃຈ”, ອັນເບີດ ໄອສະໄຕ.
ໃນອາຊີ ຄ�ຳເວົາ້ ແນະນ�ຳຂອງ ມະຫາຕະມະຄານທີ ຍັງໃຊ້ໄດ້ເຊັນ
່ ກັນ: “ຈົງ່ ໃຊ້ຊວ
ີ ດ
ິ ໃຫ້ຄກ
ື ບ
ັ ວ່າທ່ານຈະຕາຍໃນມື້
ອືນ
່ , ຈົງ່ ຮຽນຮູໃ້ ຫ້ຄກ
ື ບ
ັ ວ່າທ່ານຈະມີຊວ
ີ ດ
ິ ຕະຫຼອດໄປ!” ໃນສັດຕະວັດທີ XX ເປັນຊ່ວງເວລາທີສ
່ ຳ� ຄັນຂອງການເຄືອ
່
ນໄຫວວຽກງານການສຶກສາຜູໃ້ ຫຍ່ ເຊັນ
່ ການໂຄສະນາການລຶບລ້າງຄວາມບຮ
ໍ່ ໜ
ູ້ ງັ ສືໃນປະເທດຈີນ, ສະຫະພາບ
ໂຊຫວຽດ, ກຸຍບາ, ຕວັກກີ, ສະໂລວາເກຍ ແລະ ອີກຫຼາຍໆ ປະເທດທີມ
່ ຂ
ີ ະບວນການເຄືອ
່ ນໄຫວທາງສັງຄົມທີໃ່ ຫ້
ຄວາມຮູແ
້ ກ່ຜຖ
ູ້ ກ
ື ກົດຂີ່ ເພືອ
່ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສະພາບການຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ ຮຽກຮ້ອງສິດທິຂອງພວກເຂົາ
ແລະ ຄົນ
້ ພົບແບບແຜນການສຶກສາຜູໃ້ ຫຍ່, ວິທະຍາສາດການສິດສອນຜູໃ້ ຫຍ່ໂດຍທ່ານ Malcolm Knowles ແລະ
ທ່ານ ອືນ
່ ໆ. ກອງປະຊຸມ CONFINTEA ໄດ້ຖກ
ື ຈັດຂຶນ
້ ໂດຍ UNESCO ໃນຮູບແບບກອງປະຊຸມລະດັບສູງໃນ
ປີ 1949, ພຽງໜຶງ່ ປີພາຍຫຼງັ ຖະແຫຼງການສາກົນກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ລວມທັງກອງປະຊຸມ CONFINTEA ຄັງ້ ທີ V
ທີເ່ ມືອງ Hamburg ໃນປີ 1997 ເປັນຂີດໝາຍສ�ຳຄັນຂອງການຮັບຮູໃ້ ນຂະແໜງການສຶກສາ. ໃນປີ 1975
ຂໍແ
້ ນະນ�ຳກ່ຽວກັບການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູຜ
້ ໃູ້ ຫຍ່ (RALE) ໄດ້ຖກ
ື ຍອມຮັບໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄງັ້ ທີ 38
ຂອງ UNESCO. ຕະຫຼອດຫຼາຍສັດຕະວັດທີຜ
່ າ່ ນມາຫຼາຍປະເທດໄດ້ສາ້ ງລະບົບການສຶກສາຜູໃ້ ຫຍ່ ທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນ,
ບາງຄັງ້ ກໍອງີ ຕາມອົງການປະຊາສັງຄົມ, ບາງຄັງ້ ແມ່ນອີງຕາມຊຸມຊົນ ແລະ ບາງຄັງ້ ກເໍ ກີດຈາກພາກລັດ. ALE ໄດ້ຖກ
ື
ຍອມຮັບຢາງກວ້າງຂວາງວ່າເປັນເງືອ
່ ນໄຂສ�ຳຄັນໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ສະຫວັດດີພາບ ແລະ
ປະຊາທິປະໄຕ.
ໃນໄລຍະກ່ອນສັດຕະວັດທີ XXI ເປັນຊ່ວງໄລຍະທີ່ ALE ເບິງ່ ຄືວາ່ ໄດ້ຖກ
ື ກືນຫາຍໄປ. ເປົາ້ ໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານ
ການພັດທະນາແມ່ນສຸມໃສ່ພຽງແຕ່ການສຶກສາຂັນ
້ ພືນ
້ ຖານ ແລະ ນັກການສຶກສາຜູໃ້ ຫຍ່ຫາຼ ຍທ່ານກໄ
ໍ ດ້ຍກ
ົ ຫົວຂໍ້
ກ່ຽວກັບຂອບການສຶກສາເພືອ
່ ທຸກຄົນມາສົນທະນາໃນກອງປະຊຸມໂລກກ່ຽວກັບການສຶກສາໃນປີ 2000 ວ່າເປັນ
“ການຍົກເວັນ
້ ຜູໃ້ ຫຍ່”. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີມ
່ ອ
ີ ດ
ິ ທິພນ
ົ ເຊັນ
່ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອືນ
່ ໆ
ມີຈດ
ຸ ຢືນໃນທາງລົບຕໍກ
່ ບ
ັ ALE ‘ຖ້າມີກດ
ໍ ’ີ ຂ້ອນຂ້າງຈະຕາໍ່ ໃນວາລະການສຶກສາ. ລັດຖະບານໃນຫຼາຍໆ ປະເທດ
ໂດຍສະເພາະປະເທດກ�ຳລັງພັດທະນາແມ່ນຍອມຮັບກັບທັດສະນະນີ.້
ປະຈຸບນ
ັ ນີ,້
ALE ອາດຈະເປັນພຽງສ່ວນໜຶງ່ ຂອງລະບົບການສຶກສາທີມ
່ ຜ
ີ ນ
ົ ປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ມີ
ການລົງທຶນໜ້ອຍທີສ
່ ດ
ຸ . ການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ ALE ເປັນເວລາເກືອບ 30 ປີ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂາ້ ພະເຈົາ້ ຮູວ
້ າ່ ພວກເຮົາ
ສາມາດສະໜັບສະໜູນໃຫ້ປະຊາຊົນມີຊວ
ີ ດ
ິ ການເປັນຢູທ
່ ດ
ີ່ ຂ
ີ ນ
ຶ້ ໃນຫຼາຍທາງບວ
ໍ່ າ່ ຈະເປັນໃນຄອບຄົວ, ໃນຊຸມຊົນ ຫຼື
ໃນສັງຄົມ. ພະລັງຂອງ ALE ເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງຂຶນ
້ ເມືອ
່ ເຮົາຕສ
ໍ່ ກ
ູ້ ບ
ັ ການກືກໜັງສື, ໃຫ້ໂອກາດໃນການສຶກສາ ແລະ
ທັກສະໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທ�ຳ ຫຼື ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜດ
ູ້ ອ
້ ຍໂອກາດໄດ້ມໂ
ີ ອກາດຫຼາຍຂຶນ
້ .
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ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ
ອູເວິ ກາກເຕີນສະແລເກິ
ຜູ້ອ�ຳນວຍການປະຈ�ຳພາກພື້ນ
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ທົບທວນຄືນການສຶກສາຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ທັດສະນະຂອງອາຊີ
ອູເວິ ກາກເຕິນສະແລເກິ, DVV International
ໃນເດືອນມີນາ ປີ 2018 ຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ
ໄດ້ຈັດພິມປື້ມເຫຼັ້ມໃໝ່ທີ່ມີຊື່ວ່າ

ປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ. ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍປະເທດ

“ທົບທວນຄືນການສຶກສາ

ໃນອາຊີມີປະຊາກອນທີ່ອາຍຸນ້ອຍທີ່ສຸດ ແຕ່ກໍມີບາງປະເທດ

ຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ - ທັດສະນະຂອງອາຊີ”, ຮຽບຮຽງໂດຍທ່ານ

ທີ່ກ�ຳລັງຜະເຊີນກັບສັງຄົມຜູ້ສູງອາຍຸ.

ອູເວິ ກາກເຕິນສະແລເກິ ຜູ້ອ�ຳນວຍການປະຈ�ຳພາກພື້ນອາຊີ
ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ເຊິ່ງໄດ້ຮວບຮວມເອົາບົດຄວາມເຫັນ-

ບົດຮຽນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຈາກບັນດາຊ່ຽວຊານໃນຂົງເຂດອາຊີ
ກວ່າປະເທດ,

ແນວຄວາມຄິດ

ແລະ

ການສຶກສາຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່(ALE).

ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການສະທ້ອນແນວຄວາມຄິດ
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ຂອບການເຮັດວຽກຂອງ ALE ໃນອາຊີ. ສ່ວນທີ 2 ກ່ຽວຂ້ອງ

ສິ່ງທ້າທາຍສ�ຳລັບ

ກັບຫົວຂໍ້ ແລະ ວິທີການ, ແລະ ພາກສຸດທ້າຍແມ່ນເນັ້ນໜັກ

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ. ບັນດາຜູ້ຂຽນແມ່ນມາຈາກ

ຫຼາຍພາກສ່ວນແຕ່ກຕ່າງກັນລວມທັງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ,

ໃນປະຫວັດສາດຂອງ ALE, ໃນຂົງເຂດອາຊີ ທ່ານສາມາດ

ຈາກລັດຖະບານ ແລະ ອົງການປະຊາສັງຄົມ ເພື່ອຮັບປະກັນ

ຫາຕົວຢ່າງທີ່ພົ້ນເດັ່ນຈາກສູນກາງຈົນເຖິງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຊັ່ນ

ວ່າເຮົາຈະໄດ້ມຸມມອງຂອງ ALE ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ເຊິ່ງບັນດາ

ດຽວກັນການເຄື່ອນໃຫວໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດລະດົມກຸ່ມ
ຄົນດ້ອຍໂອກາດ

ແລະ

ນັກຂຽນລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບ

ໃຫ້ສິດແກ່ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ.

ປື້ມເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ມີສິບບົດເລື່ອງຈາກຊາວໜຸ່ມທີ່ໄດ້ມາແບ່ງປັນ

ເລົ່າ ແລະ ການເດີນທາງຜ່ານທະວີບອາຊີ ທ່ານສາມາດຫາ

ປະສົບການທີ່ຫຼາກຫຼາຍກ່ຽວກັບ ALE. ບົດເລື່ອງຕ່າງໆ ມີ

ຕົວຢ່າງປະສົບການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນປະເທດອິນເດຍ, ຈີນ,

ຄວາມເຊື່ອມໂຍງໃນຮູບແບບການວິເຄາະ ການຮ່ວມກັບສະ

ເກົາຫຼີ, ອາຊີກາງ ຫຼື ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ALE

ຖານະການທີ່ມາຈາກການດ�ຳລົງຊີວິດຕົວຈິງຂອງຄົນລຸ້ນໃໝ່,

ເນື່ອງມາຈາກການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງ

ໄດ້ມີຫາງສຽງກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນ

ເປັນຫົວໃຈສ�ຳຄັນຂອງຄຸນນະພາບຂອງ ALE. ຂ້າພະເຈົ້າ

ຈາກບັນດາລັດຖະບານແມ່ນຍັງບໍ່ສູງເທົ່າທີ່ຄວນ,

ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ທ່ານ ນາາງ ອານິຕາ ໂບກາ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນຈາກພາກເອກະຊົນ ຫຼື ສັງຄົມ. ເຖິງແມ່ນວ່າແນວ

ຈາກສະມາຄົມ

ຄວາມຄິດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຈະໄດ້ເປີດມຸມມອງອອກ

ຂ້ ອ ງຈ� ຳ ນວນໜຶ່ ງ ທີ່ ຍັ ງ ມີ ຄ ວາມເຂົ້ າ ໃຈທີ່ ຈ� ຳ ກັ ດ ກ່ ຽ ວກັ ບ ວ່ າ

ປື້ມເຫຼັ້ມນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

ການສຶກສາຄວນລວມມີຫຍັງແນ່? ບໍ່ພຽງແຕ່ພາກລັດຖະບານ
ຖືກໂຈມຕີ, ແຕ່ບັນດາອົງການປະຊາສັງຄົມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ

ທີ່ເປັນການຫຼຸດ

ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນໃຫ້ເປັນພຽງການສຶກສາສ�ຳລັບເດັກ
ນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ.

ຈະນ�ຳສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ຈະແຈ້ງ

ເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບ

ແນວທາງການຫັນປ່ຽນຂອງ ALE ໃນອາຊີ ທະວີບທີ່ມີຄວາມ

ຫຼາກຫຼາຍໃນທຸກດ້ານ. ບ່ອນທີ່ປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວຕັ້ງຢູ່
ເປັນຈ�ຳນວນຫຼາຍ. ບ່ອນທີທ
່ າ່ ນຈະເຫັນເສດຖະກິດພັດທະນາ

ຢ່າງວ່ອງໄວເຊັ່ນ ປະເທດຈີນ, ບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນ
ອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ປະເທດອິນເດຍເປັນຕົ້ນ. ໃນຂະນະດຽວ

ກັນ, ກໍມີປະເທດທີ່ທຸກຈົນທີ່ສຸດ ແລະ ປະເທດທີ່ມີຄວາມຂັດ
ແຍ່ງຮຸນແຮງທີ່ສຸດກໍຢູ່ໃນອາຊີ.

ທີ່ໄດ້ແບ່ງປັນບົດເລື່ອງທີ່ມີ

ທ່ານສາມາດສັ່ງຈອງນ�ຳພວກ

ເຮົາໄດ້ທີ່ຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວປະຈ�ຳພາກພື້ນ.

ທີ່ຍັງມີຂໍ້ຈ�ຳກັດກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າໃຈເພາະຍ້ອນເກງກົວທີ່ຈະ

ປື້ມເຫຼັ້ນນີ້

ASPBAE

ຄວາມໝາຍເຂົ້າໃນປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້.

ໄປຫຼາຍກວ່າການສຶກສາສາຍສາມັນ ແຕ່ຍັງມີພາກສ່ວນກ່ຽວ

ພັດທະນາຈ�ຳນວນໜຶ່ງກໍຍັງສະໜັບສະໜູນ,

ດີວີວີ

ອິນເຕີເນເຊິນແນວໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ໃນ

ປະຫວັດສາດຂອງສັດຕະວັດທີ XX ນັ້ນເຕັມໄປດ້ວຍເລື່ອງ

ໃນອີກມຸມໜຶ່ງ,

ແລະ

ສອງສ່ວນສາມຂອງຄົນບໍ່ຮູ້

ໜັງສືອາໃສຢູ່ໃນອາຊີ ແລະ ໃນຫຼາຍພາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຢ່າງຮຸນແຮງຈາກໄພທ�ຳມະຊາດ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກການ
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ປະສົບການ “ເປີດສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ
ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ ສປປ ລາວ ສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມ
ແລະ ເດັກນ້ອຍ”
ຈຸນໂກະ ໂອໂນເດີຣາ, ທີ່ປຶກສາດ້ານການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ເລີ່ມແຕ່ເດືອນກັນຍາ ປີ 2016 ເຖິງ ເດືອນທັນວາ ປີ 2018

ແຜນກິດຈະກ�ຳສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ການສະໜັບ

ການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ (ສຮຊ) ໃນ ສປປ ລາວ ສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມ

ລວມທັງອ�ຳນາດການປົກຄອງບ້ານ,

ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໄດ້ດ�ຳເນີນການໂຄງການ ‘ເປີດສູນ
ແລະ
Our Special writer for
the CLCs project.

ເດັກນ້ອຍ’

ສະໜູນ ແລະ ລະດົມທຶນສ�ຳລັບ ສະມາຊິກຄຸ້ມຄອງ ສຮຊ,

ເຊິ່ງໄດ້ງົບປະມານສະໜັບສະໜູນຈາກ

ດ�ຳເນີນການສົ່ງເສີມໃຫ້

ຊາວໜຸ່ມສ�ຳລັບອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເພື່ອສ້າງໃຫ້

ຖືກນ�ຳໃຊ້ເປັນສະຖານທີ່

ເຂົາເຈົ້າມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ:

ສາທາລະນະ ເພື່ອໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດສ�ຳລັບເດັກນ້ອຍ

ໃນນັ້ນລວມມີກວ່າ
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ກິດຈະກ�ຳໄດ້ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊັ່ນ: ຫ້ອງຮຽນພາສາລາວ,

ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ໃນ 101 ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການທີ່ຢູ່ໃນ

ການຝຶກອົບຮົມການຕໍ່າຫູກ/ຫຍິບເຄື່ອງ, ການປູກຜັກ ແລະ

ເມືອງທີ່ທຸກຈົນໃນ ສປປ ລາວ ເມືອງນອງ ແລະ ເມືອງເຊໂປນ,
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ແລະ

ແກ່ເດັກນ້ອຍເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ

ໂຄງການດັ່ງກ່າວເລີ່ມຂຶ້ນເພື່ອ

ສຮຊ

ຊາວໜຸ່ມ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ. ສຮຊ ທັງ 10 ແຫ່ງສະໜອງວິຊາຮຽນໃຫ້

ອົງກອນທາງສາດສະໜາກາໂຕລິກ ຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ
ຫຼື “Die Sternsinger”.

ຄູ,

ໝາກໄມ້,

ທັງສອງເມືອງນີ້ມີອັດຕາການເຂົ້າ

ການສ້ອມແປງລົດຈັກ,

ການປ້ອງກັນພະຍາດ

ແລະ ການຮັກສາສຸຂະອະນາໄມ ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີການຈັດ

ໂຮງຮຽນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາການຢຸດຮຽນແມ່ນ

ກິດຈະກ�ຳກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ,

ມີສູງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຊາວໜຸ່ມຍັງຂາດທັກສະວິຊາຊີບ ແລະ

ກິລາ

ແລະ

ວັດທະນະທ�ຳ. ຢູ່ໃນ 10 ບ້ານໄດ້ມີ ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມ

ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາດ້ານວິຊາຊີບ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງກີດຂວາງ

ກິດຈະກ�ຳທັງໝົດ 4.820 ຄົນ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຂອງ

ຊາວໜຸ່ມໃນການສ້າງລາຍຮັບ. ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂປັບປຸງ

ໂຄງການ.

ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະສ�ຳລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ

ຫ້ອງສະໝຸດຂະໜາດນ້ອຍ,

ຊາວໜຸ່ມໂຄງການນີ້ມີສອງຈຸດປະສົງ, ຈຸດປະສົງໜຶ່ງ ສຮຊ

ສຮຊ

ທັງ
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ກິດຈະກ�ຳກິລາ,

ແຫ່ງຍັງມີ

ອຸປະກອນ

ການສື່ສານ ແລະ ອຸປະກອນສ�ຳລັບການຈັດຝຶກອົບຮົມ.

10 ແຫ່ງ ເຊິ່ງ 3 ແຫ່ງຢູ່ເມືອງເຊໂປນ ແລະ 7 ແຫ່ງຢູ່ເມືອງນອງ
ສະໜອງໂອກາດການຮຽນຮູ້ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ

ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2018 ໄດ້ມີການສ�ຳຫຼວດເພື່ອປະເມີນຜົນ

ແລະ ຈຸດປະສົງສອງແມ່ນ ສຮຊ ກ້າວໜ້າສູ່ຄວາມຍືນຍົງ.

ຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນ 10 ບ້ານເປົ້າໝາຍ

ຂອງເມືອງນອງ ແລະ ເມືອງເຊໂປນ. ການປະເມີນຜົນໄດ້

ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຄງການ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ສຮຊ

ດ�ຳເນີນການສ�ຳຫຼວດໂດຍການສ�ຳພາດ

ໄດ້ພັດທະນາໂດຍຜ່ານການປະຊຸມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ

ເຊິ່ງໄດ້ນ�ຳໃຊ້

ແບບສອບຖາມ ກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ 5 ກຸ່ມ ໄດ້ແກ່: ກຸ່ມຜູ້

ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ (ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເດັກນ້ອຍ),

1 The project target villages are the following: 7 villages
in Nong district (Asingna, Asingsanae, Bangyalang,
Kaysone, Phonmakmee and Pachatian) and 3 villages in
Sepon district (Lako, Sadoun and Latuang).

ຜູ້ອ�ຳນວຍການ ສຮຊ, ອ�ຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ພະນັກງານ
ຂັ້ນເມືອງ2 ແລະ ພະນັກງານຫ້ອງການດີວີວີ ລວມທັງໝົດ

170 ທ່ານ. ການສ�ຳພາດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ດ�ຳເນີນການໂດຍ
ພະນັກງານພາກສະໜາມຂອງໂຄງການ ແລະ ພະນັກງານ

ຂັ້ນເມືອງ ທີ່ສາມາດເວົ້າພາສາລາວ ແລະ ພາສາທ້ອງຖິ່ນໄດ້
ເນື່ ອ ງຈາກວ່ າ ປະຊາຊົ ນ ໃນຂອບເຂດໂຄງການສ່ ວ ນຫຼ າ ຍ

ແມ່ນກຸ່ມຊົນເຜົ່າ. ຜົນຂອງການປະເມີນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ໂຄງການສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່
ຄາດຫວັງໄວ້ເປັນສ່ວນຫຼາຍ.

ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສ�ຳຄັນຄື:

ຊາວໜຸ່ມໃນບ້ານເຫັນໄດ້ຄວາມສ�ຳຄັນໃນ

(1)

ການເຂົ້າຮ່ວມ

ກິດຈະກ�ຳໃນ ສຮຊ, (2) ສຽງຂອງພວກເຂົາມີ ອິດທິພົນຕໍ່ການ
ຕັດສິນໃຈໃນໝູ່ບ້ານ, (3) ແມ່ຍິງມີຄວາມ ຫ້າວຫັນ ແລະ

ເລີ່ມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ (4) ຜູ້ບໍລິຫານ

2 District officials mean representatives from District
Education Sports Bureau (DESB), Lao Women’s Union,
Lao Youth Union, District Agricultural Organization,
District Health Organization.
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ບາງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຊາວໜຸ່ມກ່ຽວກັບ “ກິດຈະກ�ຳໃນ ສຮຊ” ທີ່ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ”
“ກ່ອນເລີ່ມໂຄງການຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍ, ແຕ່ພາຍຫຼັງເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສອນເຕັກນິກ ແລະ ທັກສະວິຊາຊີບ.
ຕອນນີ້ຂ້ອຍມີທັກສະຫຼາຍຢ່າງທີ່ໄດ້ໃຊ້ໃນຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ” ຜູ້ຊາຍຈາກບ້ານອາສິງນາ
“ຂ້ອຍພູມໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກ ສຮຊ ຂ້ອຍສາມາດນ�ຳເອົາທັກສະເຫຼົານີ້ມາປະຕິບັດໃນຄອບຄົວໄດ້”.
ຜູ້ຊາຍຈາກບ້ານອາສິງສະແນະ
“ກ່ອນໜ້ານີ້, ພວກເນົາພຽງແຕ່ດ�ຳລົງຊີວິດຕາມແບບແຜນດັ້ງເດີມ ແລະ ປະຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ
ມີທາງເລືອກຫຼາຍຂຶ້ນ” ແມ່ຍິງຈາກບ້ານບາງຍະລາງ
“ຂ້ອຍໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ຈາກການອ່ານເລື່ອງ ການແຂ່ງຂັນກິລາກັບບ້ານອື່ນ ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປູກຕົ້ນໄມ້”
ຜູ້ຊາຍຈາກາບ້ານໄກສອນ
“ຂ້ອຍມັກອ່ານປື້ມເລື່ອງ, ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເພີດເພີນ ແລະ ໄດ້ຮັບແນວຄິດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກເດີມ” ແມ່ຍິງຈາກບ້ານລາປີດ
ສຮຊ ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສ�ຳຄັນຂອງ ແລະ ຮັບຮູ້ ເຖິງຄວາມຈ�ຳເປັນ
ຂອງກິດຈະກ�ຳທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ
ສຮຊ

ແລະ

ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງຂອງ

ເຫັນໄດ້ຄວາມຈ�ຳເປັນທີ່ຮີບດ່ວນສ�ຳລັບການ

ພັດທະນາທັກສະການຄຸ້ມຄອງສູນ ທັງໝົດທີ່ກ່າວມານີ້ພະນັກງານ
ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ອ�ຳນາດການປົກຄອງບ້ານກໍເຫັນດີນ�ຳເຊັ່ນກັນ.
ໃນບັນດາຄວາມຄິດເຫັນຂອງຊາວໜຸ່ມ,

ໄດ້ມີຄ�ຳແນະນ�ຳ

ທີ່ສ້າງສັນ ແລະ ມີປະໂຫຍດຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອສ້າງໂອກາດໃນ
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນຮູບແບບທີ່ຍືນຍົງ. ດ້ານການຈັດຫາ

ທຶນສ�ຳລັບ ສຮຊ ໄດ້ມີຊາວນໜຸ່ມ 13 ຄົນສະແດງຄວາມເຫັນວ່າ
ເຂົ າ ເຈົ້ າ ຈະເລີ່ ມ ຕົ້ ນ ໃນການລະດົ ມ ທຶ ນ ສ� ຳ ລັ ບ ກິ ດ ຈະກ� ຳ ຂອງ
ສຮຊ

ໃນອະນາຄົດ.

ແບບສອບຖາມ

ນອກຈາກນີ້

ໜຶ່ງໃນຈ�ຳນວນຜູ້ຕອບ

ໃນບ້ານໄກສອນໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນ

ລະຫວ່າງ ສຮຊ ເພື່ອເປັນການຊອກຫາວິທີການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ
ແລະ ແລກປ່ຽນ ແລະ ຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການຂອງພວກເຂົາ.
ຜູ້ ຕ ອບແບບສອບຖາມອີກ ຜູ້ ໜຶ່ ງ ໃນບ້ າ ນດຽວກັ ນໃຫ້ ຄ�ຳ ເຫັ ນວ່ າ

ສຮຊ ຂອງພວກເຂົານັ້ນ ຕ້ອງການເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ອງພິນເຕີ
ແລະ

ເຄື່ອງຖ່າຍເອກະສານ

ເພື່ອການວາງແຜນກິດຈະກ�ຳ.

ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມສາມຄົນຈາກບ້ານລາໂກ
ເຄື່ອງອັດວີດີໂອ

ສະເໜີໃຫ້ມີ

ເພື່ອບັນທຶກການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂອງພວກ

ເຂົາ ເພື່ອໃຫ້ຊາວບ້ານເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນຕື່ມ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ,

ມັນຍັງມີຄວາມທ້າທາຍບາງຢ່າງທີ່

ສຮຊ

ຕ້ອງການປັບປຸງ. ປະການທ�ຳອິດ ແມ່ນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ແມ່ຍິງມີຄວນໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ.

ຈາກຈ�ຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ກິດຈະກ�ຳຂອງ ສຮຊ 4.820 ຄົນ ໃນນັ້ນມີແມ່ຍິງພຽງແຕ່ 31%.
ປະການທີສອງ

ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານງົບປະມານຂອງ

ສຮຊ

ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງຈິງຈັງຈາກບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງ. ບັນດາຜູ້ອ�ຳນວຍການສູນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມສາມາດເຫັນໄດ້
ວ່າການລະດົມທຶນນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ລົງມືເຮັດ.

ເພື່ອ

ໃຫ້ບັນລຸການພັດທະນາແບບຍືຍົງຂອງ ສຮຊ, ຄວນໃຫ້ມີການ
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ຮ່ວມມື

ແລະ

ສ້າງເຄືອຂ່າຍກັບພາກສ່ວນກ່ຽວ

ຂ້ອງບໍ່ວ່າຈະເປັນພາກລັດ, ເອກະຊົນ ຫຼື ໂຄງການ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ມີ
ການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມເຕີມ.
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ການສຶກສາຢູ່ໃນໂລກທີ່ເຊື່ອມໂຍງເຖິງກັນ:
ຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ແລະ ທົ່ວຖິງ
ກອງປະຊຸມການສຶກສາໂລກ (GEM)
3-5 ທັນວາ 2018, Brussels, Belgium
Maria Khan, ASPBAE

ແລະ

ຄ�ຳໝັ້ນສັນຍາໃນລະດັບໂລກ,

ລະດັບພາກພື້ນ

ແລະ ໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ການລະບຸບັນຫາທີ່ຂັດ
•

ຂວາງຄວາມກ້າວໜ້າ.

ການລະບຸຄ�ຳແນະນ�ຳ ເພື່ອເປັນຍຸດທະສາດ ທີ່ຕ້ອງການ

ການຊີ້ນ�ຳທາງການເມືອງ ແລະ/ຫຼື ການແຊກແຊງເພື່ອ
ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍການສຶກສາ

•

•

ປະສິດທິຜົນ.

ປີ

2030

ຢ່າງມີ

ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທີ່ສ�ຳຄັນ ເພື່ອນ�ຳເຂົ້າໄປຮັບ
ໃຊ້ໃນກອງປະຊຸມການເມືອງລະດັບສູງ (HLPF) ແລະ
ສະມັດຊາໃຫຍ່ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ປີ 2019.

ການເສີ ມ ສ້ າ ງຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງຂອງການປະສານງານ
ເພື່ອການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ SDG 4 ການສຶກສາປີ 2030.

ກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ນີ້ ເ ປັ ນ ບາດກ້ າ ວສ� ຳ ຄັ ນ ໃນການປະເມີ ນ

ນະໂຍບາຍການສຶກສາ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍສ�ຳລັບ
ກອງປະຊຸມ HLPF ປີ 2019. ໃນກອງປະຊຸມ HLPF 2019

ນີ້ ຈ ະໄດ້ ທົ ບ ທວນຄື ນ ຢ່ າ ງຖີ່ ຖ້ ວ ນກ່ ຽ ວກັ ບ ເປົ້ າ ໝາຍການ

ເລຂາທິການສະມາຄົມ ASPBAE Maria Khan (ທາງກາງ), ແລະ ສະມາຊິກສະມາຄົມ
ASPBAE

ປະຈ�ຳພາກພື້ນປາຊີຟິກໃຕ້

Peter-Clinton

Foaese

ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

(ຂວາ)

(SDG)

ໂດຍສະເພາະວຽກງານ

ການສຶກສາ (SDG 4). ຫົວຂໍ້ຫຼັກຂອງກອງປະຊຸມ HLPF

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ GEM ແລະ CAMPE’s Rasheda Choudhury (ຊ້າຍ).

2019 ແມ່ນ ‘ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ

(Source: www.aspbar.org)

ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ທົ່ວເຖິງ’, ໂດຍມີການ

ກອງປະຊຸມການສຶກສາໂລກ ປີ 2018 (GEM) ໄດ້ທ�ຳການ

ສົນທະນາໃນກອງປະຊຸມ GEM. ເຊິ່ງໄດ້ເນັ້ັນໜັກການເຊື່ອມ

ໂລກ ແລະ ຄ�ຳໝັ້ນສັນຍາໃນວາລະການພັດທະນາແບບຍືນ

ທີ່ມີກຽດ ແລະ ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍໂຕ), SDG 10

ເພືອ
່ ເບິງ່ ຄືນຄວາມກ້າວໜ້າທີຜ
່ າ່ ນມາ ແລະ ກ�ຳນົດຍຸດທະສາດ

ມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ)

ແຊກແຊງເພື່ ອ ໃຫ້ ບັ ນ ລຸ ຜົ ນ ສ� ຳ ເລັ ດ ຂອງວາລະການສຶ ກ ສາ

ແລະ ນອກນັ້ນຍັງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດກັບຫົວຂໍ້ການ

ທົ ບ ທວນຄື ນ ຄວາມຄື ບ ໜ້ າ ຂອງເປົ້ າ ໝາຍການສຶ ກ ສາທົ່ ວ

ໂຍງລະຫວ່າງ SDG 4 ແລະ SDG 8 (ມີວຽກເຮັດງານທ�ຳ

ຍົງ ປີ 2030. ກອງປະຊຸມໄດ້ນ�ຳພາຊຸມຊົນໂລກມາຮ່ວມກັນ

(ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ), SDG 13 (ມີແຜນການຮັບ

ທີ່ສ�ຳຄັນໂດຍອີງຕາມການຊີ້ນ�ຳທາງການເມືອງ ແລະ ການ

(ສັນຕິພາບ, ຄວາມຍຸດຕິທ�ຳ ແລະ ສະຖາບັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ)

ໂລກ ປີ 2030. ຖະແຫຼງການ ບຣັດເຊວ ໄດ້ຖືກນ�ຳມາໃຊ້ໃນ

ເຄື່ອນຍ້າຍ, ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ຜູ້ລີ້ໄພ.

ເລຂາທິການຂອງສະມາຄົມ ASPBAE ແລະ ທ່ານ Peter-

ກອງປະຊຸມ GEM ໄດ້ເກັບກ່ຽວຜົນຈາກບັນດາກອງປະຊຸມ

ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.

ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ (ກອງປະຊຸມລະດັບສູງ

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນມີດັ່ງນີ້:

ປະຊຸ ມ ປຶ ກ ສາຫາລື ກ່ ຽ ວກັ ບ ການສຶ ກ ສາອາຊີ - ປາຊີ ຟິ ກ

ການສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ.

ທ່ານນາງ

ມາເຣຍ

ຄານ,

ການຶກສາ

Clinton Foaese, ສະມາຊິກບໍລິຫານສະມາຄົມດັ່ງກ່າວໄດ້

•

ປີ

2030

ແລະ

SDG

16

ໃນລະດັບພາກພື້ນຫ້າກອງປະຊຸມ

ກ່ຽວກັບການສຶກສາໃນປະເທດອາຟຣິກາ ເດືອນເມສາ; ກອງ

ການປະເມີນຄວາມກ້າວໜ້າໃນປະຈຸບັນກ່ຽວກັບການຈັດ

ເດືອນກໍລະກົດ; ກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີໃນອາເມລິກາ

ແບບຍືນຍົງ (SDG 4) - ເປົ້າໝາຍການສຶກສາ ປີ 2030

ຫາລືກ່ຽວກັບການສຶກສາ ປີ 2030 ໃນເອີຣົບ ແລະ ອາເມລິກາ

ຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍທີ

4

ໃຕ້ ແລະ ເຂດຄາຣິບບຽນ ເດືອນກໍລະກົດ; ກອງປະຊຸມປຶກສາ

ຂອງການພັດທະນາ
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ເໜືອ ເດືອນຕຸລາ ແລະ ກອງປະຊຸມລະດັບ ລັດຖະມົນຕີອາຣັບ
ໃນເດືອນພະຈິກ),
ຈ�ຳນວນໜຶ່ງ.

ບົດລາຍງານການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ (GEMR) ເຊິ່ງ

ລວມທັງບົດລາຍງານຂອງແຫ່ງຊາດອີກ

ໄດ້ຖືກນ�ຳສະເໜີໃນຫ້ອງປະຊຸມວ່າເປັນຊັບພະຍາກອນຫຼັກທີ່

ກອງປະຊຸມໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບບົດລາຍງານ

ເນັ້ນໜັກວຽກງານການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ. ຄວາມສ�ຳຄັນຂອງ

ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນການສຶ ກສາໃນທົ່ ວໂລກທີ່ ເປີ ດໂຕ

ການສຶກສາ ສ�ຳລັບການປະສົມປະສານການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນ

ໃນວັນທີ 20 ເດືອນພະຈິກ 2018. ນອກຈາກນັ້ນ ສຶບຕໍ່ປະເມີນ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງຂອງເປົ້າໝາຍການສຶກສາ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ,

ຖານຂອງແຮງງານຕ່າງດ້າວ

ໃນວາລະ

ການລາຍງານການກວດສອບ

ບໍ່ສະໝັກໃຈ ແລະ ການສຶກສາ.
ກອງປະຊຸມ

GEM

ໃນນັ້ນລວມທັງ
ແລະ

ພາກພື້ນ

ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ

ຕົວແທນຈາກອົງການ
ນັກການສຶກສາ,

ທີ່ຜ່ານມາ. ສິ່ງນີ້ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສ�ຳຄັນ

ແລະ

ຂ ອ ງ ລັ ດ ຖ ະ ບ າ ນ ໃ ນ ກ າ ນ ວ າ ງ ແ ຜ ນ ລ ະ ບົ ບ ກ າ ນ ຮ ຽ ນ ຮູ້
ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່.

300

ທ່ານ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພາກປະຊາສັງຄົມ (CSOs) ຕ້ອງໄດ້ຜັກ

ສະຫະປະຊາຊາດ

ບັນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໃນລະດັບໂລກ,
ແລະ

ດັ ນ ເພື່ ອ ຄວາມເຂົ້ າ ໃຈທີ່ ດີ ຂຶ້ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການສຶ ກ ສາຜູ້ ໃ ຫຍ່

ລະດັບ

ແລະ

ອົງການປະຊາສັງຄົມ,

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນບົດສະຫຼຸບສຸດທ້າຍ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ນີ້ແມ່ນການສະໜັບສະໜູນໂດຍການອ້າງອີງ

ພາກເອກະຊົນ, ມູນນິທິ ລວມໄປເຖິງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ນັກຮຽນ.

ຢ່າງເຂັ້ມແຂງລະຫວ່າງທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມສົນທະນາທັງໝົດ. ບັນດາ

ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມໄດ້ມີສຽງຕອບຮັບຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບ

ພາກປະຊາສັງຄົມຈ�ຳນວນຫຼາຍໄດ້ຜ່ານເອກະສານຜົນໄດ້ຮັບ

ວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ, ການສຶກສາຂອງຊາວໜຸ່ມ

ຮ່ວມກັນ

ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ

ຊາວໜຸ່ມ,

ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ຫຼາຍກວ່າກອງປະຊຸມທີ່ຜ່ານມາ SDG 4

-

ການໃຫ້ຄວາມສ�ຳຄັນກັບບົດາດຍິງ-ຊາຍ,

ການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່,

ຄວາມເທົ່າທຽມ,

ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ທັກສະທີ່ຈ�ຳເປັນສ�ຳລັບການເຮັດວຽກ.

-ການສຶກສາ ປີ 2030 ທີກ່ຽວຂ້ອງກັບກອງປະຊຸມການສຶກສາ
ໂລກ.

ຜູ້ລີ້ໄພມີຄວາມສ�ຳຄັນ

ຕ້ອງເພື່ອໃຫ້ມີການຮັບຮອງ, ຍອມຮັບ ແລະ ຮັບຮູ້ ການຮຽນ

ຮູບແບບຂອງຂະບວນການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເຊື່ອມ
ໂຍງເຖິງການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ

ແລະ

ເນື່ ອ ງຈາກມີ ຄ ວາມຈ� ຳ ເປັ ນ ໃນການກວດສອບຂໍ້ ມູ ນ ໃຫ້ ຖື ກ

ເຊິ່ງມັນຈະນ�ຳມາປະກອບເປັນປັດໄຈຫຼາຍຢ່າງລວມ

ທ່ານ ນາງ ມາເຣຍ ຄານ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະມາຄົມ

ທັງ - (1) ການປຶກສາຫາລືລະດັບພາກພື້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ASPBAE, ໄດ້ເປັນປະທານໃນກອງປະຊຸມຂອງພາກປະຊາ

ເພື່ອກະກຽມສ�ຳລັບກອງປະຊຸມ GEM ສ�ຳລັບນ�ຳເຂົ້າໄປໃຊ້

ສັງຄົມ

ໃນວາລະ ຂອງ SDG 4 ແລະ ເປົ້າໝາຍທັງໝົດ; (2)

‘ທັດສະນະຂອງພາກປະຊາສັງຄົມ,

ບັນຫາຕ່າງໆ

ແລະ ຫົນທາງການດ�ຳເນີນການໃນ SDG 4’. ໃນວາລະກອງ

Source: www.unesco.org
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ປະຊຸມນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍອົງການຢູເນສໂກ ໄດ້ເກັບຮວບຮວມ

ຜົ ນ ການປຶ ກ ສຫາລື ຂ ອງອົ ງ ການທີ່ ບໍໍ່ ຂຶ້ ນ ກັ ບ ລັ ດ ຖະບານ

•

ທີ່ກ່ຽວຂອງກັບການສຶກສາ ປີ 2030. ໃນວາລະກອງປະຊຸມ
ດັ່ງກ່າວໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າພາກປະຊາສັງຄົມມີຄວາມຄືບໜ້າ

ສູນກາງ, ພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບໂລກ ລວມທັງໃນຂອດ
ແລະ

ASPBAE

ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍ

ບັນດາຜົນໄດ້ຮັບຈາກວາລະການສົນທະນາ:

ຄວາມຈ� ຳ ເປັ ນ ໃນການມີ ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມຂອງພາກປະຊາ

ບໍລິຫານງານເປັນເຈົ້າພາບໂດຍປະເທດເບລຢ້ຽມ.

ສັງຄົມໃນຂະບວນການຂອງ SDG-SDG 4 - ການ

ປະຊຸມດ�ຳເນີນໄປເປັນເວລາສາມວັນ
ປະຊຸມລັດຖະບານຂັ້ນອາວຸດໂສ

ລວມທັງການປຶກສາຫາລືໃນວົງກວ້າງກ່ຽວກັບຜູ້ມີສ່ວນ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການຮັບຮູ້ ແລະ ສະຖານະຢ່າງເປັນທາງການຄວນມອບ
ຫຼື ລາຍງານຂໍ້ມູນສິ່ງຈ�ຳເປັນ ໃຫ້ພາກປະຊາສັງຄົມ ຫຼື
ເພື່ອນ�ຳໄປລາຍງານໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ (VNR and HLPF,

ລວມທັງການທົບທວນ HLPF ແລະ ລວມທັງລະບົບ

ການລາຍງານ VNR ທີ່ວາງແຜນໄວ້ສ�ຳລັບການປະຊຸມ

•
•

ປີ

ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອເປັນການ

ສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ພາກປະຊາສັ ງ ຄົ ມ ທີ່ ເ ຮັ ດ ວຽກໃລະດັ ບ
ຊາດ, ວະດັພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບໂລກ.

ໃຫ້ຕົວແທນຂອງຊາວໜຸ່ມມີສ່ວນຮ່ວມເພີ່ມຂຶ້ນໃນການ
ສົນທະນາ ແລະ ການຕັດສິນໃຈໃນທຸກຂັ້ນ.

ເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະສານ VNR

ແລະ

ຂະບວນການຕິດຕາມສິດທິມະນຸດ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນສົນທິ
ສັນຍາເຈນິວາ,

ຂະບວນການ

ແລະ

ແລະ

ຂໍ້ສະເໜີແນະ
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ກອງ

ປະກອບດ້ວຍການ

ກອງປະຊຸມຍ່ອຍ

ຂະໜານກັນເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໂດຍລັດຖະບານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ

ຮ່ວມ, ປະຊາສັງຄົມ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ.

2019).

ອົງການຢູເນສໂກໂດຍມີການ

ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ SDG- ການສຶກສາປີ 2030 ໂດຍຄະນະ

ອອກແບບ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະ ການປະເມີນຜົນ

•

ຕົວແທນຊາວໜຸ່ມຈາກພາກພື້ນປາຊີຟິກໃຕ້

ໜຸ່ມສ�ຳລັບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມຍິງ.

ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ.

ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດໃນເດືອນກັນຍາ

ແລະ

ນ�ຳສະເໜີກ່ຽວກັບຄວາມສ�ຳຄັນຂອງການວິໄຈກ່ຽວກັບຊາວ

ກ່ຽວກັບປະຊາທິປະໄຕ, ອາດຊະຍາກ�ຳ ແລະ ການຮຽກຮ້ອງ

•

ສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ກ້າວໜ້າ

ທ່ານ Peter-Clinton Foaese ສະມາຊິກບໍລິຫານຂອງ

ສະໜັບສະໜູນ ໂດຍສະເພາະໃນບໍລິບົດຂອງເຂດທີ່ມີບັນຫາ

•

ທາງສັງຄົມອື່ນໆ ແລະ ເຄືອຂ່າຍຂອງພາກປະຊາສັງຄົມ
ເພື່ອໃຫ້ການສຶກສາ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການດ້ າ ນນະໂຍບາຍຢ່ າ ງເປັ ນ ທ� ຳ ໃນລະດັ ບ ທ້ ອ ງຖິ່ ນ ,
ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັກສາໄວ້

ເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຂົ້າເຖິງການເຄື່ອນໄຫວ
ແລະ

ດ້ານການສຶກສາປີ 2030 ໄດ້ມີການຈັດສັນ ແລະ ດ�ຳເນີນ

ປະສານງານກໍເຊັ່ນກັນ.

ດ້ານສິດທິມະນຸດ.

ແລະ
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ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 100 ປີ ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ
ໃນເຢຍລະມັນ
ອະດີດ ແລະ ປະຈຸບັນຂອງການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຜູ້ໃຫຍ່
ຂອງເຢຍລະມັນ
Christian Haager
ໃນປີ

2019

ໄດ້ມີສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຫຼາຍແຫ່ງໃນ

“ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ

ຈາກແຂວງ ແລະ ເມືອງ/ຊຸມຊົນ”1. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນເຫດຜົນຫຼັກ

ເຢຍລະມັນທີ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຄົບຮອບ 100 ປີ ຂອງພວກ

ແລະ ມັນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການລິເລີ່ມສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມ

ເຂົາ. ຢູ່ໃນຫຼາຍໆເຂດ ແລະ ຫຼາຍເມືອງໄດ້ຈັດພິທີການ ແລະ
ກິດຈະກ�ຳຕ່າງໆ

ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ

ຈະໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານ,

ຊົນ.

ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ.

ມັນເປັນໂອກາດທີເໝາະສົມຫຼາຍ

ນອກຈາກນີ້, ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍນີ້ແມ່ນເປັນບົດບາດໃໝ່

ການຮຽນຮູ້ຜູ້ໃຫຍ່ (ALE) ແລະ ໃນອີກທາງໜຶ່ງເພື່ອເປັນການ

“ປະຊາທິປະໄຕທິດສະດີໃໝ່ບໍ່ພຽງແຕ່ຕ້ອງການໃຫ້ປະຊາຊົນ

ການສຶກສາ

ແລະ ວິທີຄິດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ALE ມີຄວາມສ�ຳຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ:

ແລະ

ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ປະຊາຊົນຕ້ອງຄິດດ້ວຍດ້ວຍຕົ

ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານໃນປະຈຸບັນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ

ນເອງ”2.

ຕ່າງໆ.

ໃໝ່ຂອງພົນລະເມືອງທີ່ເພິ່ງພາຕົນເອງໄດ້,

I

ສາມາດເຂົ້າໃຈ

ການເມືອງ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ສາມາດ

ການຂອງ ALE ໃນເຢຍລະມັນ. ຄວາມຄິດລິເລີ່ມນີ້ສາມາດ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນເອງໄດ້.

ພົບເຫັນໄດ້: ໃນສັດຕະວັດທີ XIX ເປັນໄລຍະທີ່ຮຽກວ່າ
“ຂະບວນການສົ່ງເສີມມະຫາວິທະຍາໄລ”

ພາຍຫຼັງຄວາມເສຍຫາຍຂອສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ

ALE ໄດ້ສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕໂດຍການສ້າງຊຸມຊົນ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 1919 ບໍ່ແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງເປັນທາງ

ແລະ

“ຂະບວນການສຶກສາເພື່ອການເຮັດວຽກ”, ໄດ້ມີການກໍ່ຕັ້ງສູນ

ສູ ນ ການຮຽນຮູ້ ຊຸ ມ ຊົ ນ ມີ ກ ານປ່ ຽ ນແປງຫຼ າ ຍໃນຊ່ ວ ງທົ ດ ສະ

ກ່ອນໃນປະຫວັດສາດເຢຍລະມັນມີການກໍ່ຕັ້ງສູນການຮຽນຮູ້

ສະພາບການ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວຕໍ່

ວັດ:

ການຮຽຮູ້ຊຸມຊົນຂຶ້ນບາງແຫ່ງ. ແຕ່ໃນ ປີ 1919 - ບໍ່ມີມາ
ຊຸມຊົນຫຼາຍຮ້ອຍແຫ່ງ
1919

ຈຶ່ງຖືເປັນປີແຫ່ງການກໍ່ຕັ້ງ

ຂອງເຢຍລະມັນ.

ແຜນການຂອງພວກເຂົາ ເຊັນ
່ ດຽວກັນກັບໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງ້

ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ

ຂອງອົງກອນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ.

ການພັດທະນາຄັ້ງສ�ຳຄັນນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນ

ຢ່າງໃດກໍຕາມແນວຄວາມຄິດນີ້ເລີ່ມຕົ້ນພັດທະນາຂຶ້ນມາໃນ

ຂະນະທີ່ເຢຍລະມັນຢູ່ໃນໄລຍະເກີດວິກິດການ. ໃນປີ 1918

100 ປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ເປັນແນວທາງສ�ຳລັບ

ສົງຄາມໂລກຄັງ້ ທີ I ສິນ
້ ສຸດລົງ ເຊິງ່ ມີທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນ

ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນໃນປະຈຸບັນເຊັ່ນ:

ຕາຍເປັນຈ�ຳນວນຫຼາຍລ້ານຄົນໃນຫຼາຍປະເທດ. ປະຊາຊົນ
ພົບບັນຫາຄວາມຫິວໂຫຍ ແລະ ເບື່ອໜ່າຍສົງຄາມ ເຊັ່ນວ່າ
ຜົນກະທົບທີ່ໜ້າຢ້ານກົວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມັນ.

•

ນອກນີ້,

ປະຊາຊົນຍັງບໍ່ຍອມຮັບຈັກກະພັດ Kaiser Wilhelm II

ພະລັງ ແລະ ຄວາມສຸກຂອງການຮຽນຮູ້: ALE ສາມາດ

ຮອງຮັບການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ການດ�ຳລົງຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ
ລວມທັງຫຼຸດອັດຕາການກືກໜັງສື

ອີກຕໍ່ໄປ ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ປົກຄອງປະເທດ ຫຼື ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບ
ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ.

ພວກເຂົາພິສູດໄດ້ວ່າມີຄວາມປ່ຽນແປງໃຫ້ທັນກັບ

ກັບການພັັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ດ້ວຍການປັບປຸງ

ເຊິ່ງເປັນເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງໃນປີ

ແລະ

ຫຼຸດຜ່ອນ

ຄວາມທຸກຈົນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ

ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນເລີ່ມຕົ້ນສິ່ງທີ່

ສະໜອງຫຼັກສູດ ແລະ ກິດຈະກ�ຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອກະຕຸ້ນ

ຮຽກວ່າ “ການປະຕິວັດເດືອນພະຈິກ” ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການ

ຄວາມສົນໃຈໃນຫົວຂໍ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຕັ້ງສາທາລະນະລັດໄວ໊ມ່າ (Weimarer) ສາທາລະນະລັດ

ສາມາດເລືອກຫົວຂໍ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າສົນໃຈ

ແຫ່ງປະຊາທິປະໄຕແຫ່ງທ�ຳອິດຂອງເຢຍລະມັນ.

-

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ດັ່ງນັ້ນມັນຍັງ

ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງກັ ບ ການຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງການຮຽນຮູ້

ການກໍ່ຕັ້ງສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຫຼາຍແຫ່ງແມ່ນໄດ້ເຊື່ອມໂຍ

•

ງກັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນໃນສະໄໝນັ້ນ ແລະ ມີພື້ນຖານມາຈາ
ກລະບອບປະຊາທິ ປ ະໄຕແຫ່ ງ ທ� ຳ ອິ ດ ໃນເຢຍລະມັ ນ .

ແລະ ຄວາມເປັນອິດສະຫຼະໃນການຮຽນຮູ.້

1 www.dvv-vhs.de/100jahre-vhs/
2 Deutscher Volkshochschul-Verband (DVV) (2011): Die
Volkshochschule – Bildung in öffentlicher Verantwortung.
Bonn.

ມີການວາງພື້ນຖານກົດໝາຍສ�ຳລັບ ALE ໂດຍລວມໄວ້ໃນ
“ລັດຖະທ�ຳມະນູນຂອງ Weimarer” ໃນມາດຕາທີ 148:
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•

ສູນການຮຽນຮູຊ
້ ມ
ຸ ຊົນ ມີໜາ
້ ທີຮ
່ ບ
ັ ຜິດຊອບຕສ
່ໍ າທາລະນະ

ສ�ຳລັບ ALE ແລະ ໄດ້ຮັບງົບປະມານ ສະໜັບສະໜູນ
ບາງສ່ວນ:

•

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,

ພວກເຂົາແມ່ນເປັນ

•

ອິດສະຫຼະຈາກພັກການເມືອງໃດໜຶ່ງ.

ຄວາມແຕກຕ່າງທາງເພດ. ພວກເຂົາເອົາໃຈໃສ່ໃນການ

•

ສ້າງ ແລະ ຮັກສາວັດທະນະທ�ຳການຮຽນຮູ້ທີ່ເປີດກວ້າງ
ເຊິ່ ງ ເຊື່ ອ ມໂຍງກັ ບ ຄວາມຕ້ ອ ງການດ້ າ ນການສຶ ກ ສາທີ່
ຫຼາກຫຼາຍຂອງທຸກຄົນ.

•

ALE ແຕ່ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນກໍຍັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍ
ທີ່ສຸດ

•

ພວກເຂົາມີຫຼັກສູດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃນຫຼາກຫຼາຍ

ສາຂາວິຊາ

ໄດ້ແກ່

ຫຼັກສູດວິຊາຊີບທົ່ວໄປ

ຫຼື

ຫຼັກສູດ

ດ້ານວັດທະນະທ�ຳ ລວມທັງພົນລະເມືອງສຶກສາ, ການຮູ້ໜັງສື

•

ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ສຸຂະສຶກສາ ແລະ ອື່ນໆ.

ເຫດຜົນ 10 ປະການທີ່ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນສະໜັບສະໜູນ

•

ປະຊາຊົນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້.

ເປັ ນ ສູ ນ ການຮຽນຮູ້ ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຄວາມນິ ຍົ ມ ຫຼ າ ຍທີ່ ສຸ ດ
ສ�ຳລັບການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ໃນເຢຍລະມັນ:

ໃນແຕ່ລະປີ

ມີສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນກວ່າ 900 ແຫ່ງ ທີ່ໄດ້ສະໜອງ

ກວ່າ 600.000 ຫຼັກສູດ, ກິດຈະກ�ຳການຮຽນ-ການສອນ
•
•

ຫຼື ການບັນຍາຍ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 10 ລ້ານຄົນ.
ເປັນໂຮງຮຽນສອນພາສາ:
ປະເທດ ກວ່າ 50 ພາສາ.

ມີການສອນພາສາຕ່າງ

ເປັ ນ ບ່ ອ ນເຊື່ ອ ມຕໍ່ ສ ະຫວ່ າ ງຜູ້ ທີ່ ມີ ແ ຫຼ່ ງ ກ� ຳ ເນີ ດ ທາງ
ວັດທະນະທ�ຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມີສ່ວນສ�ຳຄັນໃນການ

ປະສົມປະສານ ເຊັ່ນ: ມີປະຊາຊົນກວ່າໜຶ່ງລ້ານຄົນທີ່
ຮຽນພາສາເຢຍລະມັນເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ
•

2016.

ໃນປີ

ໃຫ້ບໍລິການດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ອຸດສາຫະກ�ຳໃນທ້ອງຖິ່ນ
ໂດຍການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ

ຄຸນວຸດທິການສຶກສາ.

ສົ່ງເສີມດ້ານສຸຂະສຶກສາ: ມີຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານຄົນ ທີ່ໃຊ້

ຫຼັກສູດໃນແຕ່ລະປີ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການປ່ຽນແປງ
ແລະ ໂພຊະນາການເພື່ອສຸຂະພາບ.
ສອນວິທະຍາສາດ:

ແລະ

ການຄົ້ນພົບໃໝ່ທາງວິທະຍາສາດ

ການວິໄຈໄດ້ຮັບການສື່ສານອອກມາດ້ວຍວິທີທີ່

ໃການນຕັດສິນໄດ້ເອງ.

ສົ່ງເສີມດ້ານວັດທະນະທ�ຳ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄົນໄດ້ໃກ້ຊິດ

ກັບສົມບັດທາງວັດທະນະທ�ຳ ແລະ ມໍລະດົກຂອງເມືອງ
ຫຼື ມໍລະດົກຂອງພາກພື້ນ.

ເສີມສ້າງຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງລຸ້ນ: ເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່
ມາຮຽນຮູ້ເພື່ອຕົວເອງຮ່ວມກັນ,
ແມ່ນຮຽນຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ!

ແລະ

ທີ່ສ�ຳຄັນທີ່ສຸດ

ເປັ ນ ເວທີ ສ າທາລະນະສ� ຳ ລັ ບ ການແລກປ່ ຽ ນສົ ນ ທະນາ

ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນ ເຊິ່ງມີທັງຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບການເມືອງ
ແລະ ສັງຄົມໃນປະຈຸບັນ.

ພວກເຂົາ...
•

ຄົ ນ ທີ່ ມີ ໂ ອກາດໄດ້ ຮັ ບ ພຽງແຕ່ ກ ານສຶ ກ ສາຂັ້ ນ ພື້ ນ ຖານ

ງ່າຍດາຍ ແລະ ເຂົ້າໃຈໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ຄົນມີຄວາມສາມາດ

ນອກຈາກອົງການພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເຊັ່ນອົງການທີ່ບໍ່
ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ມູນນິທິ ຫຼື ບໍລິສັດຕ່າງໆ ທີ່ສະໜອງ

ໃຫ້ “ໂອກາດຄັ້ງທີສອງ”: ໄວລຸ້ນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ຫຼາຍພັນ
ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຊ່ວຍຍົກລະດັບການສຶກສາ ແລະ

ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຕ້ອນຮັບທຸກຄົນ ໂດຍບໍ່ຄ�ຳນຶງເຖິງ
ອາຍຸ, ເພດ, ຊົນຊັ້ນ, ສາສະໜາດ, ເຊື້ອຊາດ, ຊົນຊາດ ຫຼື

ຮ່ວມມືກັບບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆ.

ແລະ

ALE

ສະໜອງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສ�ຳລັບບຸກຄົນ,

ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ - ສາມາດປັບປຸງສຸຂະພາບໃຫ້ດີຂຶ້ນ
ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ, ມີໂອກາດໃນການສ້າງລາຍຮັບ

ແລະ ການຈ້າງງານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນໃນຫຼາຍດ້ານ.
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ການສຶກສາ BeLL (“ຜົນປະໂຫຍດຂອງການ
ຮຽນຮູຕ
້ ະຫຼອດຊີວດ
ິ ”) ເຊິງ່ ໄດ້ຮບ
ັ ທຶນຈາກຄະນະກ�ຳມາທິການ
ອີຢູ (EU Commission) ໄດ້ຮັບຜົນຂອງການປະເມີນ:

“ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູຮ
້ ຽນທີເ່ ປັນຜູໃ້ ຫຍ່ໄດ້ຮບ
ັ ປະໂຫຍດ
ຫຼາຍຢ່າງຈາກການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ແບບອິດສະຫຼະ.

ເຂົາເຈົ້າ

ຮູ້ສຶກມີສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດນ�ຳໄປສູ່ການດ�ຳເນີນ
ຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ;

ພວກເຂົາສ້າງເຄືອຂ່າຍສັງຄົມໃໝ່

ມີປະສົບການທີ່ດີຂຶ້ນ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,

ແລະ

ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ

ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າມີແຮງຈູງໃຈໃນການຮຽນ

ຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ເຂົ້າໃຈວ່າມັນແມ່ນໂອກາດໃນການ

10

Newsletter № 1&2/2019
Education for Everyone. Worldwide.
Lifelong.

ປັບປຸງຊີວິດ.

ຄຸນປະໂຫຍດເຫຼົານີ້ໄດ້ຮັບການລາຍງານມາາກບັນດາຜູ້ຮຽນໃນທຸກຫຼັກສູດ

ໄປຈົນເຖິງກິລາ ແລະ ການສຶກສາເພື່ອສ້າງພົນລະເມືອງ”3.

ຕັ້ງແຕ່ພາສາ

ແລະ

ສີລະປະ

ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸພາລະກິດດັ່ງກ່າວ ແລະ ເພື່ອເຕີມເຕັມພາລະກິດທີ່ສ�ຳຄັນນີ້ ALE ຕ້ອງການງົບປະມານທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມ
ງານໃນຂົງເຂດການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຊ່ວຍກັນເພື່ອໃຫ້ມີການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມຂຶ້ນບໍ່ວ່າຈະໃນເຢຍລະມັນ, ສປປ ລາວ ຫຼື
ປະເທດອື່ນໆ.

ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານໃນຫຼາຍປະເທດມີແຜນໃນການປັບປຸງດ້ານງົບປະມານອັນເນື່ອງຈາກເຫັນໄດ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີ່ເຫັນ
ຊັດແຕ່ກໍຍັງມີຊ່ອງຫວ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ສະແດງຢູ່ໃນບົດລາຍງານໂລກຂອງ ຢູເນສໂກ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ແລະ

ການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ (GRALE). ALE ໄດ້ຮັບງົບປະມານພຽງເລັກນ້ອຍຂອງຈ�ຳນວນງົບປະມານທັງໝົດ: 42% ມີພຽງແຕ່
1% ຂອງງົບປະມານດ້ານການສຶກສາ 23% ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍໄປກວ່າ 4% ໃນແຕ່ລະປະເທດ4.

ໃນເຢຍລະມັນມີສັດສ່ວນຂອງງົບປະມານຈາກພາກລັດສ�ຳລັບ ALE ຫຼຸດລົງເຖິງ 36,5% ໃນຂະນະທີ່ຄ່າທ�ຳນຽມການເຂົ້າຮ່ວມ
ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 38%5. ຖ້າສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຍັງຕ້ອງການໃຫ້ບໍລິການແກ່ທຸກຄົນ ແລະ ລັດຖະບານຕ້ອງການໃຫ້ ALE
ມີລາຄາບໍ່ສູງສ�ຳລັບທຸກຄົນ, ສະນັ້ນຕ້ອງມີງົບປະມານຈາກພາກລັດຫຼາຍຂຶ້ນ.

“ການລົງທຶນໃນສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນເປັນການລົງທຶນສ�ຳລັບອະນາຄົດຂອງສັງຄົມທີ່ເປີດກວ້າງ,

ມີປະຊາທິປະໄຕ

ແລະ

ເທົ່າທຽມ. ເພື່ອປັບປຸງງົບປະມານຈາກພາກລັດ ຂໍ້ກ�ຳນົດທີ່ສ�ຳຄັນເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກທ່າແຮງທີ່ມີຢູ່,
ເພື່ອໄດ້ວາງແຜນທີ່ດີຂຶ້ນ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ເອົຊະນະສິ່ງທ້ານທາຍໃນອະນາຄົດ”6.

3 https://ec.europa.eu/epale/en/resource-centre/content/benefits-lifelong-learning-bell, 23.1.2019
4 http://uil.unesco.org/adult-education/global-report/, 21.1.2019
5 Meisel, Klaus/Sgodda, Regine (2018). Die Zukunft der Volkshochschule. In: Hinzen, Heribert/Meilhammer,
Elisabeth. 100 Jahre Volkshochschule. Zeitschrift für Bildung und Erziehung. Göttingen.
6 Meisel, K./Sgodda, R. (2018)

Source: www.mvhs.de
Frontdesk at Folkhighschool Munich: Haus Buchenried, Germany
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ຍ້ອນຫຍັງການສຶກສາຜູ້ໃຫ່ຍຈື່ງຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສ່
ຈາກພາກລັດຖະບານ ແລະຊຸນຊົນທົ່ວໂລກ, ພວກເຮົາຈ
ະມີວີທີການແກ້ໄຂແນວໃດຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ?
ປາກູລີ ໄຊຍະຊາງ, DVV International
ການສຶກສາຜູ້ໃຫ່ຍແມ່ນຍັງຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຈາກພາກ

ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ຍັງມີບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາ

ປັດໄຈເຊັ່ນ: ການສຶກສາຜູ້ໃຫ່ຍເປັນແນວຄວາມຄິດທີສະຫຼັບັ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນ SDG 4 ເຊິ່ງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຄຸນນະພາບຂອງ

ລັດຖະບານ ແລະ ຊຸນຊົນທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງເກີດມາຈາກຫຼາຍ

ຊັບຊ້ອນ ແລະ ຍາກຕໍ່ກັບການອະທິບາຍຊີ້ແຈງຄວາມໝາຍ.
ສະນັ້ນຈຶ່ງເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່
ເທົ່າທີ່ຄວນ, ແລະ ຍັງມີບົດວິໃຈໜຶ່ງໄດ້ເວົ້າວ່າ: ສຽງສ່ວນ

ແ ບ ບ ຍື ນ ຍົ ງ ຂ ອ ງ ( S D G s ) ທີ່ ເ ນັ້ ນ ໃ ສ່ ກ າ ນ ສຶ ກ ສ າ ,
ການສຶກສາ ແລະ
ຂຶ້ນ.

ການສຶກສາຜູ້ໃຫ່ຍໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ໃຫ່ ຍ ຂອງຜູ້ ປົ ກ ຄອງກໍ ໃ ຫ້ ຄ ວາມສ� ຳ ຄັ ນ ຕໍ່ ກ ານສຶ ກ ສາເດັ ກ

ໃນປັດຈຸບັນນີ້ກໍມີຫຼາຍໆ

ເຂົາຄິດວ່າການສຶກສາໃນໄວເດັກມີຄວາມກ້າວໜ້າ

ໃຫ່ຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຂອງບັນດາປະເທດໃນທະວີບ

ນ້ອຍ(ສາຍສາມັນ) ຫຼາຍກວ່າການສຶກສາຜູ້ໃຫ່ຍ, ເພາະພວກ
ແລະ

ຄວາມອາດສາມາດໄປໄດ້ໄກກວ່າ. ແຕ່ກໍຍັງມີຫຼາຍອົງການ
ໃນທົ່ວໂລກທີ່ຍັງໃຫ້ຄວາມສ�ຳຄັນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ
ກ່ຽວກັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ,

ແຕ່ມັນກໍຍັງເປັນສິ່ງ

ທ້າທາຍໃນການຈະຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ຫຼັກຖານຂອງການ
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນມາຢັ້ງຢືນ ເພື່ອມາລົບລ້າງແນວຄວາມ
ຄິດດັ່ງເດີມ.

ໂຄງການທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການ

ສຶກສາຜູ້ໃຫ່ຍ, ເຊິ່ງມີການຮ່ວມມືກັນພັດທະນາການສຶກສາຜູ້
ອາຊີຫັນມາເປີດໂອກາດ
ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ

ຄຸນນະພາບການສຶກສາ,

ແລະ

ເຫັນຄວາມສ�ຳຄັນຂອງ

ທີ່ມີຕໍ່ກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ,
ແລະໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ຂອງ

ທຸກໆ ລະດັບ, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸຕາມ
ເປົ້າໜາຍຂອງ SDG 4.
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ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງລະບົບການສຶກສາມີ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ, ກໍເນື່ອງມາຈາກການລົງທຶນ ແລະ
ພັດທະນາຂອງຫຼາຍໆ

ອົງການເຊັ່ນ:

ສະຖາບານ

UNESCO ໄດ້ເນັ່ນໃສ່ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊິວິດ ແລະ

ໂຄງການ DVV International ເປັນໂຄງການໜຶ່ງທີ່
ສົ່ງເສີມການສຶກສາຜູ້ໃຫ່ຍ, ເຊິ່ງເນັ້ນໃສ່ເປົ້າໝາຍ SDG

4 ຂອງແຜນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນປະເທດລາວ.
ໂຄງການ

DVV

International

ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ

ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ

ການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງ
ຜູ້ໃຫຍ່ ສ�ຳລັບການທ�ຳມາຫາກິນທີ່
ບໍ່ແມ່ນແບບດັ້ງເດີມສ�ຳລັບແມ່ຍິງ
ທຸກຈົນ

ຊີວິດໂດຍຮ່ວມມືກັບກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂອງ

ເຊັງ ລີ, DVV International

ສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ເຊິ່ງເນັ້ນໃສ່

ໃນອະດີດແມ່ຍິງຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈພຽງແຕ່ທັກສະແບບດັ້ງເດີມ - ໃນຊີວິດ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ, ແລະ ຄະນະສຶກສາ
ການຈັດຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກ,

ບໃຫ້ແກ່ຊຸນຊົນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ,

ຝຶກອົບຮົມວີຊາຊີ

ສ້າງປື້ມຄູ່ມື

ການຝຶກອົບຮົມ, ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນການຮຽນ
ຮູ້ເພື່ອນຮ່ວມງານ.
ໝາຍເຫດ:

ບົດເລື່ອງຂອງ ທ່ານ ນາງ ມາເຣຍ ຄານ ຈາກປຶ້ມ
ທັດສະນະຂອງອາຊີ

ແລະ

ເມື່ອມາເຖິງການພັດທະນາທັກສະ.

ພວກເຂົາຢູ່ແຕ່ເຮືອນ, ເບິ່ງແຍງລູກ, ເຮັດວຽກໃນເຮືອນທັງໝົດເຊັ່ນ: ປຸງແຕ່ງ

ອາຫານ, ທ�ຳຄວາມສະອາດ ແລະ ເຮັດວຽກໃນສວນຄົວ ແລະ ກັບເມືອເຮືອນ.

ພວກເຂົາບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ເຮັດວຽກນອກເຮືອນ ຫຼື ກິດຈະກ�ຳທີ່ສ້າງລາຍຮັບ.

ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນບົດທີ່ຄັດຫຍໍ້ມາຈາກ

ທົບທວນຄືນການສຶກສາຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່

ປະຈ�ຳວັນຂອງພວກເຂົາ

-

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ (ALE) ໄດ້ສະເໜີວິທີການ
ສ�ຳລັບແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກເພີ່ມທັກສະ ແລະ ກ້າວເຂົ້າສູ່ການເຮັດ
ວຽກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນ ແລະ ບໍ່ຈ�ຳແນກສ�ຳລັບເພດຍິງ: ເຊັ່ນ ຢູ່ຫ່າງ

ຈາກເຕົາໄຟ ແລະ ຢູ່ຫຼັງພວງມະໄລລົດ. ສິ່ງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຊ່ວຍປັບປຸງສະພາບ
ຄວາມເປັນຢູຂ
່ ອງເຂົາເຈົາ
້ ແລະ ຄອບຄົວເທົາ
່ ນັນ
້ ແຕ່ຍງັ ຊ່ວຍສ້າງຄວາມໝັນ
້ ໃຈ,
ຄວາມເປັນອິດສະຫຼະ ແລະ ຄວາມພຶງພໍໃຈໃນຊີວິດໃຫ້ກັບແມ່ຍິງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ສະຖານທີ່ບາງແຫ່ງທີ່ແມ່ຍິງສາມາດຮຽນຮູ້ທັກສະໃໝ່ໆ ແລະ ເພື່ອມີຄວາມ
ສາມາດໃນການດ�ຳລົງຊີວິດໃນແບບທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ

ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າສູນຝຶກ

ອົບຮົມຂອງມູນນິທິ AZAD ໃນປະເທດອິນເດຍ. ມາຢາ ໄດ້ຈົບຫຼັກສູດແມ່ຍິງ
ແລະ ລໍ້ລົດ ເຊິ່ງລາວເປັນບຸກຄົນໜຶ່ງທີ່ຖືກຂົ່ມຂືນ ແລະ ເກືອບເສຍຊີວິດຕັ້ງແຕ່

Azad Foundation Training – Learning to check for oils and coolant

Source: http://azadfoundation.com/
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ອາຍຸຍັງຍ້ອຍ. ເຫດການນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວຕັດສິນໃຈແຕ່ງ

ຕ່າງໆ

ງານກັບຊາຍອາຍຸສູງ. ໃນຊີວິດຂອງລາວແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍ
ບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ
ເຫຼືອຈາກຕ�ຳຫຼວດ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ

ໄດ້ໃຫ້ກ�ຳເນີດ

ມາຍາແມ່ນມີຄວາມສຸກຫຼາຍ

ລູກຊາຍຂອງລາວ ແລະ ນາງກໍມີເຫດຜົນທີ່ຈະມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່.

ຫຼາຍຢ່າງສ�ຳລັບລາວ ແລະ ລູກຂອງລາວ ທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດ

ລາວພະຍາຍາມຈະຂ້າລາວ. ພາຍຫຼັງກັບມາອາໃສຢູ່ກັບພໍ່

ໃຫ້ສ�ຳເລັດ. ມາຍາຄ່ອຍໆສ້າງເອກະລັກໃຫ້ກັບລາວເອງໃນ

ແມ່ຂອງລາວ ແລະ ບ່ອນພັກຊົ່ວຄາວ ມາຍາໄດ້ຮູ້ຂ່າວ

ຖານະເປັນນັກຂັບລົດມືອາຊີບ. ລາວຮັບປະກັນວ່າລູກຂອງ

ກ່ຽວກັບ AZAD ຫຼັກສູດແມ່ຍິງ ແລະ ລໍ້ລົດ. ຫຼັກສູດນີ້ບໍ່ພຽງ

ລາວຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮຽນໂຮງຮຽນເອກະຊົນທີ່ມີຄຸນນະພາບ

ແຕ່ສອນທັກສະການຂັບຂີ່ແກ່ແມ່ຍິງ ແຕ່ມັນຍັງໃຫໂອກາດ
ໃນການພັດທະນາທັກສະໃນດ້ານຕ່າງໆ.

ດີ. ລາວເກັບທ້ອນເງິນ ແລະ ອາໃສຢູ່ໃນຫ້ອງເຊົ່ານ້ອຍ.

ເພື່ອໃຫ້ມີ

ມາຍາໄດ້ຖືກສ�ຳພາດຈາກບັນດານັກຂ່າວຫຼາຍຄົນ

ຄຸນສົມບັດເໝາະສົມສ�ຳລັບຫຼັກສູດທີ່ຈ�ຳເປັນໃນການສຶກສາ
ໃນລະດັບພື້ນຖານ

ພາຍຫຼັງການໂອ້ລົມ

ມາຍາ

ແລະ

ໄດ້ຕິດຕໍ

ສອບຖາມ

AZAD

ໄດ້ຂັບລົດໃຫ້ຄົນດັງຫຼາຍຄົນ.

ແລະ

ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່

ລາວຖືກເອີ້ນວ່າເປັນ

ລາວມາຫາລາວເພື່ອຂໍຄ�ຳແນະນ�ຳ ແລະ ລາວໄດ້ກາຍເປັນ
“ບຸກຄົນທີ່ມີໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນ”

ຝຶກອົບຮົມ.

ຈາກການຕົກເປັນເຫຍື່ອ

ຂອງການຂົ່ມຂືນທີ່ນ�ຳຄວາມອັບອາຍມາສູ່ຄອບຄົວ. ມາຍາ
ມີ ຄ ວາມມຸ່ ງ ໝັ້ ນ ວ່ າ ລູ ກ ຊາຍຂອງລາວຈະຕ້ ອ ງເຕີ ບ ໃຫຍ່

ນີ້ແມ່ນວິທີການທີ່ແມ່ຍິງຫຼາຍກວ່າ 60% ມາທີ່ AZAD -

“ເພື່ອເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ດີ”, ຜູ້ຊາຍທີ່ຮູ້ວ່າຈະເປັນເພື່ອນ ແລະ

ແຕ່ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາກໍເຊັ່ນກັນ.

ໃຫ້ກຽດແມ່ຍິງ.

ມີແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນທີ່ມາ AZAD ພວກເຂົາບໍ່ມີເອກະສານພື້ນ

ຖານໃດໆໝົດ, ດັ່ງນັ້ນ ຂັ້ນຕອນທ�ຳອິດຄືຕ້ອງຊ່ວຍໃຫ້ພວກ
ເຂົາໄດ້ຮັບສັນຊາດ ແລະ ມີເອກະສານພື້ນຖານ. AZAD
ເປັນສະຖານທີ່

ແລະ

“ແມ່ຍິງທີ່ໂດດເດັ່ນ” ໃນຊຸມຊົນຂອງນາງ. ເພື່ອນບ້ານຂອງ

ສອງສາມຄັ້ງ ໃນທີ່ສຸດ ລາວກໍໄດ້ລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມການ

ບໍ່ພຽງແຕ່ພວກເຂົາ

ພາຍຫຼັງທີ່ລາວສ�ຳເລັດ

ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໄດ້ມີວຽກເຮັດ. ລາວມີຄວາມຝັນ

ລາວໜີ ອ ອກມາຈາກຜົ ວ ຂອງລາວໃນຄື ນ ໜຶ່ ງ ທີ່ ຜົ ວ ຂອງ

Xeng Lee

ສິດທິຂອງແມ່ຍິງໃນການສ້າງຄວາມອາດ

ສາມາດ. ຫຼັກສູດແມ່ນມີຄວາມຢືດຢຸ່ນ ອີງຕາມຜູ້ເຂົ້າຮຽນ.

ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍ

ມາຍາ

ເຊັ່ນ:

ທີ່ແມ່ຍິງຈະຮູ້ສຶກປອດໄພ

ແລະ

ໄດ້ຮັບຄວາມນັບຖື, ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນພວກເຂົາກໍຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຂົາເອງ. ມັນແມ່ນຈຸດ
ເລີ່ມຕົ້ນໃນການຄົ້ນພົບຕົນເອງ

ແລະ

ການປ່ຽນແປງ.

AZAD ເຊື່ອວ່າການຝຶກອົບຮົມທັກສະ ພຽງຢ່າງດຽວຈະບໍ່
ຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງເຂົ້າສູ່ຮູບແບບການຫາລ້ຽງຊີບທີ່ແຕກຕ່າງ

ອອກໄປ. ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມຍັງລວມເອົານວຄວາມຄິດ

Azad Foundation Training – Outreach and Mobilization in South Delhi Basti
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ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນປະເທດກ�ຳປູເຈຍ:
ແນວຄວາມຄິດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມໝາຍ
Vanna Peou, DVV International
ແນວຄວາມຄິດຂອງ “ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ” ໃນປີ 1972

ໄດ້ ຖື ກ ລວມເຂົ້ າ ກັ ບ ນະໂຍບາຍການສຶ ກ ສາຂອງປະເທດທີ່
ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ປະເທດທີ່ກ�ຳລັງພັດທະນາ. ເປົ້າໝາຍ

ຂອງການສຶກສາສ�ຳລັບທຸກຄົນໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນໃນປີ
2000 ທີ່ນະຄອນຫຼວງດາກາ, ປະເທດເຊເນການ ເນື່ອງຈາກ
ເປັນປະເທດທີ່ສຸມໃສ່

ການສຶກສາສ�ຳລັບຜູ້ໃຫຍ່

ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານທັກສະ ວິຊາສະເພາະເພື່ອປັງປຸງຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນສັດຕະວັດທີ XXI ການຮຽນຮູ້

ຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້ການເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ສ�ຳຄັນ ສ�ຳລັບການສຶກສາ
ທີ່ຕອບສະໜອງກັບສິດເສລີ ແລະ ຄວາມສຸກຂອງການຮຽນຮູ້
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມຕ້ອງການ

ການສຶກສາ

ແລະ

ການຮຽນເພີ່ມຕື່ມ ໃນໄລຍະທີ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດ
ແຮງງານ ແລະ ມັນໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ທຸກຄົນ ໃນແຕ່ລະ
ສະພາບການ.

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນໜຶ່ງໃນ

ອົງປະກອບສ�ຳຄັນຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຖະແຫຼງການອິນຊອນ,

ປະເທດເກົາຫຼີ

“ຮັບປະກັນການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ

ທົ່ວເຖິງ ແລະ ສົ່ງເສີມກາລະໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ
ຊີວິດສ�ຳລັບທຸກຄົນ”.

ເຖິງຢ່າງ

ໃດກໍຕາມ ມັນກໍມີສິ່ງທ້າທາຍບາງຢ່າງເຊັ່ນກັນເຊັ່ນ: ການເຂົ້າ
ການມີສ່ວນຮ່ວມ

ການສຶກສາ

ແລະ

ຄຸນນະພາບ

ເຊິ່ງຍັງບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບການ

ພັດທະນາຂອງໂລກໄດ້. ນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2015 ໂດຍຜ່ານກອງ
ປະຊຸມສຶກສາປະຈ�ຳພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ

ທີ່ຈັດໂດຍ

ຢູເນສໂກ, ແຕ່ລະປະເທດ ໄດ້ທົບທວນຄືນນະໂຍບາຍ ແລະ
ແຜນຍຸດທະສາດການສຶກສາເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ການສຶກສາທີ່ມີ

ຄຸນນະພາບ, ທົ່ວເຖິງ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສ�ຳລັບ
ທຸກຄົນ.

ໃນບໍລິບົດນີ້

ມີບາງປະເທດໃນພາກພື້ນກ�ຳລັງ

ພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ເພື່ອຕອບສະໜອງ

ຕໍ່ ກ ານຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ໃນຫຼ າ ຍລະດັ ບ ທີ່ ແ ຕກຕ່ າ ງກັ ນ .
ໃນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ

ທາງກະຊວງສຶກສາທິການ,

ຊາວໜຸ່ມ

ແລະ ກິລາ (MOEYS) ຂອງກ�ຳປູເຈຍໄດ້ສ້າງນະໂຍບາຍ,
ຍຸດທະສາດ

ແລະ

ແຜນງານການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,

ລວມທັງກົດໝາຍການສຶກສາ, ແຜນການສຶກສາສາຍສາມັນ
ແລະ

ຢ່ າ ງໜ້ າ ພູ ມ ໃຈໂດຍສະເພາະໃນລະດັ ບ ປະຖົ ມ ສຶ ກ ສາ.

ຕາມຄວາມເປັນ ຈິງແລ້ວ ໃນທົດສະວັດຜ່ານມາອັດຕາຂອງ
ການສຶກສາໃນລະດັບປະຖົມສຶກສາຢູ່ປະມານ 97%. ຢ່າງໃດ

ກໍຕາມ, ບັນຫາການອອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຄຸນນະພາບການ
ສຶກສາຍັງຄົງເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າກັງວົນ.

ເນື່ອງຈາກຄວາມ

ພະຍາຍາມໂດຍນ�ຳໃຊ້ ແຜນງານການສຶກສາ, ຜົນການ ສ�ຳ

ຫຼວດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອັດຕາການຮູ້ໜັງສືສ�ຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີມີ

ອາຍຸ 15 ປີ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ ແມ່ນຢູ່ທີ່ 80,5% ໃນນັ້ນ75%

ແມ່ນເພດຍິງ ແລະ ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືໃນເຂດຊົນນະບົດມີ
ພຽງແຕ່

76,8%

ເປັນເພດຍິງ

70,7%

(CSES,

ສະຖາບັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ປີ 2016).

ຜູ້ ຈ້ າ ງງານໄດ້ ລ ະບຸ ວ່ າ ຜະລິ ດ ຕະພາບຂອງພະນັ ກ ງານໃນ

ສະຖານປະກອບການ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆ ຍັງຖືກຈ�ຳກັດ
ດ້ວຍຄວາມຈິງ ທີ່ວ່າໃນຈ�ຳນວນແຮງງານອາຍຸ 15-64 ປີ
ລວມທັງໝົດ

8.359.000

ຄົນ,

ເປັນຍິງ

4.835.000

ຄົນບໍ່ເຄີຍເຂົ້າໂຮງຮຽນ/ເຄີຍເຂົ້າຮຽນໜ້ອຍຫຼາຍ ຫຼື ຢຸດຮຽນ
( ຜົ ນ ກ າ ນ ສ� ຳ ຫຼ ວ ດ ເ ສ ດ ຖ ະ ກິ ດ - ສັ ງ ຄົ ມ ຂ ອ ງ ກ� ຳ ປູ ເ ຈ ຍ ,

ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ,
ເຖິງການສຶກສາ,

ປະຈຸບັນລະບົບການສຶກສາຂອງກ�ຳປູເຈຍໄດ້ມີການເຕີບໂຕ

ນອກໂຮງຮຽນ

ເພື່ອເປັນການຕອບສະໜອງ

ຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ.

ໂດຍສະເພາະກຸ່ມທີ່ມີ
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ສະຖາບັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ປີ 2016).
ນອກຈາກນີ້

ໃນປີ

2008,

ສະຫະພັນຜູ້ຈ້າງງານ

ແລະ

ສະມາຄົມທຸລະກິດກ�ຳປູເຈຍ ໄດ້ລະບຸວ່າຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້
ານເຕັກນິກ ຍັງຂາດທັກສະບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ທັກສະການສື່ສານ,
ທັກສະການຕັດສິນໃຈ ແລະ ທັກສະການແກ້ບັນຫາ.
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ລັດຖະບານກ�ຳປູເຈຍມີວິໄສທັດທີ່ຈະປ່ຽນປະເທດກ�ຳປູເຈຍ
ໃຫ້ເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ປານກາງພາຍໃນປີ 2030 ແລະ
ການເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ສູງໃນປີ

2050,

ໂດຍການໝູນໃຊ້ກ�ຳລັງແຮງງານ

ລວມທັງຄວາມຮູ້ດ້ານ

ເຕັກນິກຂັ້ນສູງ ແລະ ທັກສະ ຊອບສະກິວ (Soft Skills).
ດັ່ງນັ້ນ,

ແຜນງານການຮຽນຮູ້ໜັງສື

ຈຶ່ງຈ�ຳເປັນຕ້ອງລວມຢູ່ໃນທຸກໆ
ທັກສະວິຊາຊີບ,

ແລະ

ຫຼັກສູດ

ທັກສະວິຊາການ

ແລະ

ການຄິດໄລ່

ໂດຍເນັ້ນໜັກ

ຊອບກະກິວ,

ໂດຍສະເພາະຜ່ານການໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ

ກິດຈະກ�ຳການຮຽນຮູ້. ນະໂຍບາຍການສຶກສາສ�ຳລັບຜູ້ອອກ
ໂຮງຮຽນ ໃນປີ 2002 ໄດ້ມີສ່ວນສະໜັບສະໜູນຜົນໄດ້ຮັບ
ດັ່ງທີ່ກ່າວມາໃນເບື້ອງຕົ້ນ

ໂດຍຜ່ານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

ຂອບເຂດຂອງນະໂຍບາຍຍັງບໍ່ເປັນໄປຕາມບໍລິບົດຂອງການ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນ
ຈ ະສອດຄ່ ອງກັ ບແ ນວທາ ງກາ ນຮ ຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ .
ນະໂຍບາຍການສຶກສາສ�ຳລັບຜູ້ອອກໂຮງຮຽນ

ປີ

2002

ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຄືນ ເພື່ອຂະຫຍາຍຂອບເຂດ ແລະ ກົນໄກ
ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມທ້າທາຍ

ແລະ

ວິໄສທັດເຫຼົ່ານີ້

ກະຊວງສຶກສາທິການ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ກິລາ ຂອງກ�ຳປູເຈຍ
ໄດ້ລິເລີ່ມນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ໂດຍມີ

ເປົ້າໝາຍເພື່ອພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ

ເພ່ືອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ນະໂຍບາຍນີ້ຂໍຄວາມຮ່ວມມືຈາກທຸກສະຖາບັນ

ແລະ

ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

ໂດຍເນັ້ນໜັກການພັດທະນາ

ການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ.

ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍ

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ

ແລະ

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເປັນພຽງຈຸດສຸມໜຶ່ງເພື່ອເປັນການ
ເປີດທາງສູ່ສິ່ງທີ່ດີກວ່າ,
ແລະ

ມີຄວາມໝາຍ

ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃນຕະຫຼາດແຮງງານ ໂດຍສະເພາະສ�ຳລັບ

ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ. ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຮຽນຮູ້
ຕະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ມີ ວິ ໄ ສທັ ດ ທີ່ ຈ ະນ� ຳ ໄປສູ່ ກ ານເຕີ ບ ໂຕທາງ

ເສດຖະກິດ ແລະ ສົ່ງເສີມຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ

ໂດຍການໃຫ້ໂອກາດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ນະໂຍບາຍ
ແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດມີເປົ້າໝາຍເພື່ອ

ໃຫ້ໂອກາດ ແລະ ສະໜັບະໜູນທຸກຄົນໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງ
ການສຶກສາໃນທຸກດ້ານ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ທັກສະຄວາມຮູ້ເຫຼົ່ານັ້ນ
ເພື່ອເພີ່ມຜົນຜະລິດ ແລະ ລາຍຮັບ.

ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເປັນ
ແນວທາງນການພັດທະນາສັງຄົມ

ແລະ

ຊັບພະຍາກອນ

ມະນຸດ ກ້າວໄປສູ່ສັນຕິພາບ ແລະ ການພັດທະນາແບບ
ຍືນຍົງ. ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸ ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ, ບັນດາກະຊວງ,

ສະຖາບັນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງການການຮ່ວມມື
ແລະ

ສະໜັບສະໜູນ.

ນາກຈາກນີ້,

ຍັງມີຄວາມຈ�ຳເປັນ

ສ�ຳລັບກົນໄກ ແລະ ຂອບການປະຕິບັດງານ ເພື່ອສ້າງເປັນ

ທີມງານ ຫຼື ໜ່ວຍງານສະໜັບສະໜູນໃນການປະສານງານ
ແລະ ການວາງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ, ທ�ຳການເຜີຍແຜ່
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ພາກສ່ວນ

ແລະ

ລະດົມຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທຸກ

ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການດ�ຳເນີນ

ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ.

ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການ

ຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ໃຫ້ ປ ະຊາຊົ ນ ກ� ຳ ປູ ເ ຈຍ

ກາຍເປັນພົນລະເມືອງໂລກ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ
ແລະ

ທິດທາງການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂລກ

ໂດຍສະເພາະ

ໃນຕະຫຼາດແຮງງານ. ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ມີປະສິດທິພາບ
ໃຫ້ໂອກາດ

ແລະ

ບໍລິການ

ລວມທັງການຮັບຮູ້ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ
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ບົດຄັດຫຍໍ້ ຂອງ Aaron Benavot’s

ເພື່ອນທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ: ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ
ເປົ້າໝາຍກາພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
Christina Perzl, DVV International
ໃນສະບັບຫຼ້າສຸດຂອງວາລະສານການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່

ແລະ

ການພັດທະນາ (AED) ສະບັບທີ 85, ທ່ານ ສ.ຈ Aaron
ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ

Albany

ສະຫະລັດອາເມລິກາ,

ແບ່ງປັນມຸມມອງຂອງເພີ່ນກ່ຽວກັບສາເຫດທີ່ການຮຽນຮູ້

ໄດ້

ແລະ

ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ (ALE) ຖືກປະລະໃນຫຼາຍປະເທດ. ບົດເລື່ອງ
ນີ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນພາບລວມກ່ຽວກັບຄ�ຳເຫັນລາວເພີ່ນ.

ເຮັດໃຫ້ການສຶກສາສາມັນມີຄວາມສົມບູນຂຶ້ນແຕ່ກໍຍັງບໍ່

ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ກັນໃນບັນດາກະຊວງສຶກສາ

ໃນທົ່ວໂລກ.

ຄວາມ

ພະຍາຍາມໃນການຈັດຫາ ແລະ ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງ ALE
ໄດ້ຫຼຸດລົງ

ເນື່ອງຈາກບໍ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບຈາກລັດຖະບານ,

ງົບປະມານສະໜັບສະໜູນທີ່ຕໍ່າ,

ກົນໄກການລາຍງານຍັງບໍ່

ເຂັ້ມແຂງ ຫຼື ຍັງຂາດການລົງທືນຈາກພາກເອກະຊົນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ຜູ້ສູງອາຍຸ,

ໃນສະພາບການ

ອີງຕາມທ່າອ່ຽງຂອງໂລກເຊັ່ນ:
ຮູບແບບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ,

ສັງຄົມ

ໂລກາພິວັດ

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ
ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ, ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ
ຜົນກະທົບຂອງມັນ,

ເສດຖະກິດ

ແລະ

ຄວາມບໍ່ທົ່ວເຖິງ

ດ້ານສຸຂະພາບ, ການຂາດດູນທາງດ້ານປະຊາທິປະໄຕ ເຊັ່ນດຽວ
ກັນກັບການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ຈ�ຳນວນຜູ້ລີ້ໄພທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ອັນ
ເນື່ອງມາຈາກຄວາມຕ້ອງການເປັນນໍ້າໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ
ການເຊື່ອມໂຍງສັງຄົມ,

ແລະ

ໃນປະຈຸບັນນີ້ຄວາມຕ້ອງການແມ່ນມີ

ຫຼາຍກວ່າທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ທັງໝົດ ມັນຕ້ອງການ
ALE ເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້.

ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນບົດບາດໃນຫຼາຍແງ່ມຸມ ແລະ ຜົນດີຂອງການສຶກສາ
ອ້າງອີງທີ່ຈະແຈ້ງ

ແລະ

ທັງສອງເປັນສິ່ງ

ມີຄວາມໝາຍຕໍ່ກັບ

ALE

ໃນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs). ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຈະມີການສະເໜີໃນກອງປະຊຸມວາລະການສຶກສາ

ປີ

2030,

ອີງຕາມທ່ານ Benavot ຍັງພົບເຫັນມີ ສາມຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງຂໍ້ຈ�ຳກັດຂອງ ALE.

ໂດຍບໍ່ຄ�ຳນຶງເຖິງຄວາມສ�ຳຄັນຂອງການຍອມຮັບຂອງ
ໂດຍຜ່ານ SDGs

ການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ,

ການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ລວມທັງ
ທັກສະວິຊາຊີບ

ການສຶກສາສາມັນ

ແລະ

ຄວາມຍືນຍົງ

ແລະ

ການເຂົ້າເຖິງ

ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ຮັບຄວາມ

“ມີພຽງການຍອມຮັບການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນທີ່ພົບໄດ້ໃນຕົວຊີ້

ວັດໃນເປົ້າໝາຍ 4.3, ເຊິ່ງສາມາດວັດອັດຕາການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໃນການສຶກສາສາມັນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ
ການຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະ
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ເດືອນຜ່ານມາ”(Benavot).

ນອກຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງຄັ້ງທ�ຳອິດ Benavot ໄດ້ລະບຸວ່າເປັນ

ຄວາມຂັດແຍ່ງຄັ້ງທີສອງ ແລະ ສາມ ວ່າບໍ່ມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່
ທຽບຄຽງກັນໄດ້ ຫຼື ວິທີການມາດຕະຖານໃນການກ�ຳນົດ ແລະ
ການຮຽນຮູ້, ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສ�ຳຄັນຕ້ອງລວມເອົາການເຂົ້າເຖິງ ແລະ
ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມສ�ຳເລັດຂອງ ALE.
ແລະ
ໃຫຍ່

ຫຼາຍປະເທດຄາດວ່າຈະປັບປຸງອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້

ແລະ

ກ�ຳຈັດຮູບແບບຂອງຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ

ແລະ

ສະໜັບສະໜູນການສຶກສາເພີ່ມຕື່ມ ແລະ ທັກສະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ

ໄລຍະທີ່ຕະຫຼາດແຮງງານມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່
ຄວາມທ້າທາຍດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງຕົ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງ

ການທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ສ�ຳລັບພົນລະເມືອງທີ່ມີການສຶກສາ
ສູງ ເພື່ອທີ່ຈະຮັບມືກັບປັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີ

ການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການຫັນປ່ຽນມາໃຊ້
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ເປັນບູລິມະສິດຂອງການພັດທະນາ

ໃນວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ປີ 2030 ເກືອບວ່າຈະບໍ່

ຄວາມຈິງແລ້ວ, ວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ປີ 2030 ໄດ້
ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີຕໍ່ກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ,

ເນັ້ນໜັກໃສ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ,

ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.ແທນທີ່ຈະເນັ້ນໜັກທີ່ຜົນໄດ້ຮັບເຊັ່ນ

ຄວາມຕ້ອງການໂອກາດການຮຽນຮູ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ
ແລະ

ເປັນບູລິມະສິດການພັດທະນາ

ສາກົນ, ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ຈຸດປະສົງຂອງ SDG 4 ແມ່ນໄດ້

ສົນໃຈໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກວ່າຄ�ຳນີ້ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໃນ SDG 4.

ເມື່ອເຮົາປຽບທຽບຂອບເຂດການສຶກສາອື່ນໆ ຄວາມສ�ຳຄັນຂອງ
ALE

ຕະຫຼອດຊີວິດສ�ຳລັບທຸກຄົນ”

ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ເລີຍໃນການຫຼຸດຄວາມທ້າທາຍ ທີ່ ALE ກ�ຳລັງ

ຜະເຊີນຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຂ້ອນຂ້າງຈະບັງຄັບໃຫ້ ALE ຄົ້ນຫາ
ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ເໝາະສົມໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.
ສາມາດປະຕິເສດຄວາມຕ້ອງການນະວັດຕະກ�ຳໃໝ່

ມັນບໍ່
ແລະ

ວິທີການໃໝ່ໆ ໃນ ALE ໃນການຈັດການກັບແນວຄິດລວມຍອດ,
ການໃຫ້ຄ�ຳນິຍາມ,
ດ້ານງົບປະມານ
ລະດັບໂລກໄດ້

ການປະເມີນຜົນ

ແລະ

ສິ່ງທ້າທາຍ

ເພື່ອຈະສາມາດຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍໃນ

ຈົນຮອດຕອນທີ່

ALE

ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ

ຢ່າງເປັນທາການ ໃນ SDGs ຢ່າງມີຄຸນຄ່າ, ງົບປະມານ ແລະ
ALE

ແລະ ການຮັບຮູ້ຂອງ “ໂອກາດການຮຽນຮູ້
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ຈາກຂອບເວທີສູ່ກາງເວທີ:
ຊາວໜຸ່ມຍິງເລົ່າເລື່ອງກ່ຽວກັບສິດທິທາງການສຶກສາ
Cecilia Victorino-Soriano, ASPBAE
ນາງ Manisha Gangode ມີອາຍຸ ໄດ້ 20 ປີ ແລະ ລາວມາ

ທັງສອງຄົນ Manisha ແລະ Mitha ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການວິໄຈມາແຕ່ປີ

ສອງປີຜ່ານມາລາວ ແລະ ເດັກນ້ອຍຍິງອີກ 21 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ

ເຮັດວິໄຈ Manisha ມີອາຍຸ 18 ປີ ແລະ Mitha ອາຍຸ 26 ປີ. ພວກເຂົາ

ຈາກຊຸມຊົນໃນຊົນນະບົດ ໃນເມືອງນາຊິກ, ປະເທດອິນເດຍ. ໃນໄລຍະ
ວິໄຈກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມ.

ພວກເຂົາເອີ້ນໂຕເອງວ່າ

“shodhinis”

ຫຼື

ຜູ້ຊອກຫາ. ໃນລະຫວ່າງການວິໄຈພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໄປຈົນທົ່ວໃນຊຸມຊົນ

ພວກເຂົາ ເພື່ອທ�ຳການສຶກສາເບິ່ງວ່າເປັນຫຍັງເດັກຍິງຈຶ່ງບໍ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນ
ແລະ ສິ່ງທີ່ລັດຖະບານ, ຊຸມຊົນ ແລະ ພວກເຂົາເອງຄວນປະຕິບັດ.

ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ນ�ຳລຸ້ນໜຸ່ມໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ
ວິໄຈຕໍ່ໄປ.

ໂດຍ

ການເອົາຊາວໜຸ່ມໃນຊຸມຊົນໃນເມືອງ Tanah Datar. ເນື່ອງຈາກ
ວ່າຖະໜົນຫົນທາງທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ຂາດເຂີນໂຮງຮຽນ, ເດັກນ້ອຍ, ຊາວໜຸ່ມ

ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ຈ�ຳນວນຫຼາຍແມ່ນຍັງກືກໜັງສື ຫຼື ຮຽນບໍ່ຈົບ. Mitha ແລະ

ເພື່ອນຂອງລາວ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະ
ຖືກບັ່ນທອນຈາກເພື່ອບ້ານໃກ້ຄຽງກໍຕາມ.

ການວິໄຈກ່ຽວກັບກິດຈະກ�ຳຂອງຊາວໜຸ່ມ (YAR) ແມ່ນບາດກ້າວໃໝ່

ຂອງສະມາຄົມ ASPBAE ທີ່ໄດ້ດ�ຳເນີນການຮ່ວມກັບ ອົງການຢູເນສໂກ
ເພື່ອການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ (UIL). ທັງ Manisha ແລະ Mitha
ໄດ້ຮັບຄ�ຳປຶກສາຈາກສະມາຊິກຂອງ ASPBAE. Abhivyakti Media

ໂດຍດ�ຳເນີນການ

ພວກເຂົາຂະຫຍາຍການສະໜັບສະໜູນຈາກທ້ອງຖິ່ນສູ່

ລະດັບພາກພື້ນ. ໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຂົາໄດ້ຂຶ້ນເວົ້າຕໍ່ໜ້າ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກລັດຈາກປະເທດຕ່າງໆ

ໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ນາງ Mitha, ອາຍຸ 28 ປີ, ແລະ ເພື່ອນຂອງ
ລາວໄດ້ກ�ຳເນີນໂຄງການວິໄຈແບບດຽວກັນໃນຊຸມຊົນຂອງລາວ

2016. ໃນຕອນນັ້ນທີ່ເຂົາເຈົ້າເລີ່ມເປັນອາສາສະໝັກເພື່ອຊ່ວຍໃນການ

ໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ,

ບັນດາອົງການ, ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ ຢູເອັນ ແລະ ອົງການປະຊາສັງຄົມ
ໃນກອງປະຊຸມ ອາຊີ-ປາຊີຟິກວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ຄັ້ງທີ 4 (APMED
4), ເຊິ່ງຈັດໂດຍອົງການຢູເສໂກ ບາງກອກ ປະເທດໄທ ໃນວັນທີ 12 14 ກໍລະກົດ.

ການດ�ຳເນີນການເພື່ອການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

Manisha ນ�ຳສະເໜີຂໍ້ກ�ຳນົດຂອງຄວາມຕ້ອງການສະບັບຮ່າງ ທີ່ສ້າງ
ຂຶ້ນມາໂດຍ shodhinis ໂດຍອີງຕາມບົດວິໄຈຂອງພວກເຂົາ. ມີຄວາມ
ຕ້ອງການ 6 ຂໍ້ ແລະ Manisha ໄດ້ນ�ຳສະເໜີກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ
ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການປະຕິບັດ.

ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ດັ່ງຕົວຢ່າງ:

ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສະມາຄົມແມ່ຍິງເພື່ອທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ
(APPUK).
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ການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໃສ
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ຄວາມຕ້ອງການທີ

1.

ມັດທະຍົມປາຍ

ໃນແຕ່ລະບ້ານ

ຄວນມີໂຮງຮຽນຮອດຊັ້ນ

ຈາກຄວາມທຸກຈົນດ້ວຍການແຕ່ງງານ.

ຜົນຂອງການວິໄຈ

59% ຂອງເດັກຍິງແມ່ນອອກໂຮງຮຽນ

•

ຄວາມກັງວົນຂອງຜູ້ປົກຄອງ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງເດັກຍິງ

ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ.

28% ຂອງເດັກຍິງ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈາກການຄົມມະນາຄົມ

•
•

ອິນເດຍ.

ການຝຶກອົບຮົມທີ່ລັດຖະບານຈັດກຽມໄວ້ໃຫ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານວິຊາການ
ແລະ ຊອບສະກິວ ແລະ ຄອມພິວເຕີ

ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ແມ່ຍິງເຂົ້າເຖິງໂອກາດໃນກາ
ການຝຶກອົບຮົມທັກສະຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖິ່ນ ເຊັ່ນ ການຕັດ

ຫຍິບ, ການເສີມສວຍ, ຄອມພິວເຕີ, ອິນເຕີເນັດ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມ

ພື້ນທີ່ສາທາລະນະ ຖືກນ�ຳໃຊ້ໂດຍຜູ້ຊາຍ ມັນບໍ່ສະດວກສ�ຳລັບແມ່ຍິງ
ຂາດສະພາບແວດລ້ອມການອ່ານ ແລະ ວັດທະນະທ�ຳການອ່ານ

•

ພື້ນທີ່ສ�ຳລັບຫ້ອງສະໝຸດທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍອ�ຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

Manisha ເລົ່າວ່າ shodhinis ໄດ້ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ

ຊຸມຊົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນຄວາມຕ້ອງການນີ້ແນວໃດ. ນອກນີ້ລາວຍັງເລົ່າວ່າ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງເດັກຍິງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນລິເລີ່ມໃນຊຸມຊົນ.

ສູນການຮຽນຮູ້

ຊຸມຊົນ Shodhini ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນຈາກເຫື່ອ ແລະ ນໍ້າຕາຂອງພວກເຂົາເອງ.
ດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຜູ້ນ�ຳເພດຍິງ,

ພວກເຂົາໄດ້ມີພື້ນທີໃນສູນຮຽນຮູ້

ໄດ້ຮັບການບໍລິຈາກປຶ້ມຈາກບັນດາອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນ

ພວກເຮົາໄດ້ລວບລວມປື້ມໄວ້ສ�ຳລັບອ່ານ.

ສ້າງເປັນຫ້ອງສະໝຸດ

ສ�ຳລັບເດັກຍິງທີ່ເປັນຫຼາຍກວ່າບ່ອນເຂົ້າເຖິງການຮຽນຮູ້.

ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນສັນ

ຍາລັກຂອງການກ້າວຂ້າມອຸປະສັກສູ່ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ. Manisha
ເລົ່າວ່າມີເດັກນ້ອຍຊາຍຈ�ຳນວນໜຶ່ງບໍ່ເຫັນດີກັບຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວນີ້

ແລະ

ປົດປ້າຍອອກ. ແຕ່ກໍມີເດັກນ້ອຍຊາຍຈ�ຳນວນຫຼາຍທີ່ເຫັນດີ ແລະ ສະໜັບ

ສະໜູນ ແລະ ຕິດຕັ້ງປ້າຍຄືນໃຫ້. Manisha ດຶງດູດຜູ້ຟັງໃນກອງປະຊຸມ
APMED 4 ວ່າ ພື້ນທີ່ທີ່ປອດໄພສ�ຳລັບເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງສາມາດສ້າງ

ໃຫ້ເກີດການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ
ຜູ້ທີ່ອາໃສຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.

ນອກຈາກຂໍ້ມູນແມ່ນຄວາມເປັນຈິງຂອງແມ່ຍິງ

ຈາກທັດສະນະຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, Mitha ໄດ້ແລກປ່ຽນຂະບວນ
ການ ແລະ ຜົນຂອງການວິໄຈໃນຊຸມຊົນໃນເຂດເມືອງ Tanah Datar.
Mitha

ແລະ ກຸ່ມອ່ານໜັງສືຂອງ Quran)

ສະໜອງການດ�ຳລົງຊີວິດ ແລະ ໂອກາດໃນການເຮັດວຽກເພື່ອຫຼີກລ່ຽງ
ການແຕ່ງງານກ່ອນກ�ຳນົດ

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ສູ ນ ກ າ ນ ຮ ຽ ນ ຮູ້ ຊຸ ມ ຊົ ນ ເ ພື່ ອ ຮັ ບ ກ າ ນ ສ ະ ໜັ ບ ສ ະ ໜູ ນ ຈ າ ກ
ລັດຖະບານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍຊາວໜຸ່ມໃນຊຸມຊົນ

ຝຶກອົບຮົມໃນຊຸມຊົນເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈສິດທິທາງການສຶກສາ
ເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງເດັກຍິງ
ສ້າງເວທີສົນທະນາກັບລັດຖະບານ

ແລະ

ແມ່ຍິງ

ແລະ

ແລະ

ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການເປັນຜູ້ນ�ຳໜຸ່ມນ້ອຍ.

ຫ້ອງສະໝຸດທີ່ເປັນພື້ນທີ່ການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນນອກໂຮງຮຽນ

ກ�ຳໄລ

B ແລະ ແຜນ C ຂອງລັດຖະບານ) ລວມທັງທັກສະຊີວິດ (ກຸ່ມຕໍ່າຫູກ

ຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ ເຊັ່ນວັດທະນະທ�ຳ ແລະ ການຕໍ່າຫູກ, ພາສາອັງກິດ,

ຫ້ອງສະໝຸດ Shodhini - ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນສ�ຳລັບເດັກຍິງ

ຊຸມຊົນແຫ່ງນີ້.

ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາສາມັນ ແລະ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ (ແຜນ

ໃນປະຈຸບັນ ASPPUK ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານການຮຽນຮູ້ສ�ຳລັບເດັກ

ຂໍ້ສະເໜີແນະ
•

•

•

ຜົນຂອງການວິໄຈ

•

•

•

ຄວາມຕ້ອງການທີ 2: ຫ້ອງສະໝຸດສ�ຳລັບເດັກຍິງໃນແຕ່ລະບ້ານ

•

ລວມມີ:

ນປະກອບອາຊີບທີ່ດີຂຶ້ນ

ໃຫ້ເດັກຍິງໃນການຊອກວຽກເຮັດງານທ�ຳໃນຕະຫຼາດແຮງງານ

•

ແລະ

Mitha ໄດ້ສະເໜີຄ�ຳແນະນ�ຳຈາກການວິໄຈ ທີ່ເປັນສຽງສະທ້ອນຈາກປະເທດ

ຂໍ້ສະເໜີແນະ
•

ການວິໄຈນີ້ຊ່ວຍເປີດກວ້າງການ

ສົນທະນາກ່ຽວກັບທາງເລືອກທີ່ເປັນໄປໄດ້ສ�ຳລັບການສຶກສາ

•
•

ຈູງໃຈໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກແມ່ຍິງຫຼີກໜີ

ໄດ້ເນັ້ນວ່າຂະບວນການໃນການເກັບຮວບຮວມຂໍ້ມູນມາວິເຄາະ

ແລະ ນ�ຳສະເໜີຜົນການວິໄຈຕໍ່ເຈົ້າໜ້ທີ່ພາກລັດນັ້ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍ. ມັນ

ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສ�ຳພັນລະຫວ່າງເດັກນ້ອຍຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງເປັນແຮງ
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Mitha

ຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດວ່າ

ພວກເຂົາມີການປະຊຸມກັບສຶກສາເມືອງ

ແລະ

ການທ່ອງທ່ຽວເມືອງ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາກ�ຳລັງລໍ

ຖ້າຜົນການປະຊຸມ, ພວກເຂົາໄດ້ເລີ່ມມີຫ້ອງສະໝຸດຊຸມຊົນຢູ່ໃນມັດສະຢິດ.
ຊຸມຊົນເລີ່ມຕັ້ງຄ�ຳຖາມກ່ຽວກັບ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາ ໃນຂະນະ
ດຽວກັນກໍຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ສະໝຸດຕື່ມອີກ.

ແລະ

ບໍລິຈາກປື້ມເຂົ້າໃນຫ້ອງ

ດ້ວຍຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈ Manisha ແລະ Mitha ໄດ້ໃຫ້
ຄວາມສ� ຳ ຄັ ນ ກັ ບ ຄວາມຕ້ ອ ງການດ້ າ ນການສຶ ກ ສາໃນນາມຂອງຕົ ນ ເອງ
ແລະ ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ ທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນດ້ອຍໂອກາດ.
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ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ

ເວັບໄຊສ�
ນໃນພາກພືWorldwide.
້ນ
Education
forຳຄັ
Everyone.
www.aspbae.org
Lifelong.
www.pria.org

www.seameocelll.org
ສິ່ງພິມທີ່ໜ້າສົນໃຈ

ຈົດໝາຍຂ່າວ ໃນພາກພື້ນ

AED 85: Role and Impact of Adult Education

NEXUS - access via www.uil.unesco.org

AED 83: Skills and Competencies

Education Policy Matters - via www.unescobkk.org

ທັດສະນະນາໆຊາດ ໃນວຽກງານການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່

ສິ່ງພີມໃໝ່

perspectives

Soft Skills Training Manual for Falicitator

challenges and success factors

Curriculum globALE in Lao language

IPE 75: Agenda - 2030 - Education and Lifelong Learning

Lifelong Learning in Transformation: Promissing

Adult Education and Development

The ASPBAE Bulletin access via www.aspbae.org

AED 84: Inclusion and Diversity

Voice Rising - access via www.icae2.org

AED 82: Global Citizenship Education

IPE 77: Rethinking adult learning and education - Asia

Handbook for NFE Facilitators

IPE 78: Adult education as a key to development -

Soft Skills Instructional Package

IPE 76: Refugees: A challenge for adult education

Compendium of the CLC Development

in the Sustainable Development Goals

Practices in Southeast Asia in Lao language

ຈັດພິມໂດຍ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ
ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ
ໃນອາຊີໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

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

ກອງບັນນາທິການ: ປ.ອ. ກ້າ ສະເຫຼີມສຸກ, ພິລານີ ພິດສະໄໝ,
ອຸ່ນເພັງ ຄຳມັງ, ຂັນທອງ ອິນທະຈັກ
ທີມງານບັນນາທິການ: ດາລຸນີ ສີສຸລາດ, Christina Perzl,
ດອກຄຳ ຊົມສີຫາປັນຍາ, ສົມໃຈ ແກ້ວເມກ
ບັນນາທິການ: ອູເວິ ກາກເຕິນສະແລເກິ

DVV International Impact Report 2009-2015

Education for Everyone. Worldwide.
Lifelong.
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