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ຮຽນທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ
ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້, ໄດ້ມີຄ�ຳເຫັນຂອງນັກວິຊາການໃນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ
ເກີດຄວາມສົນໃຈເຊິ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ: “ໂດຍສະເພາະຜູ້ບໍລິຫານເຮັດໃຫ້ສູນຊຸມຊົນບໍ່ມີຄົນເຂົ້າມາ” ຄ�ຳເຫັນດັ່ງກ່າວ
ແມ່ນຢູ່ໃນບໍລິບົດຂອງ ໂຄງການວິໄຈກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງຂອງສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ (ສຮຊ) ໃນສປປ ລາວ.
ສ�ຳລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວແມ່ນປະໂຫຍກສະຫຼາດ ແລະ ມີຄວາມທ້າທາຍໃນເວລາດຽວກັນ ພ້ອມທັງກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຄິດວ່າ:
•

•

•

ກ່ອນອື່ນໝົດ, ຜູ້ອ�ຳນວຍການຂອງ ສຮຊ ບາງແຫ່ງຍັງເຫັນວ່າຕົນເອງບໍ່ແມ່ນຜູ້ບໍລິຫານສູນ ພຽງແຕ່ປະຕິບັດ
ຕາມຄ�ຳສັ່ງ.
ພວກເຂົາເຈົ້າອະທິບາຍເຖິງໜ້າທີ່ການຂອງຕົນເອງວ່າເປັນພຽງຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຄ�ຳສັ່ງ
ຂັ້ນເທິງເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມໜ້າທີ່ໃນລະບົບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ (ກສນ). ໃນກໍລະນີນີ້ແມ່ນເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ເມີນເສີຍຕໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການນ�ຳໃຊ້ ສຮນ ຮ່ວມກັນກັບວຽກງານອື່ນໆ ເຊິ່ງຄວນຈະເປັນການເປີດ
ກວ້າງໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ລວມທັງບັນດາພາກສ່ວນອື່ນໆ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງພາກເອກະຊົນ ແລະ
ສາກົນ ໃຫ້ສາມາດນ�ຳໃຊ້ສູນດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້.
ພວກເຮົາໝັ້ນໃຈບໍ່
ວ່າຜູ້ບໍລິຫານສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມການບໍລິຫານ
ສຮນ?
ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ຫຍັງແນ່, ການບໍລິຫານງົບປະມານ, ການຂໍທຶນ ແລະ ການຂຽນບົດຂໍທຶນ ຫຼື ການປະເມີນ
ຄວາມຕ້ອງການ? ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ກສນ ບໍ່?
ພວກເຂົາໄດ້ຮູ້ເຖິງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ ສຮນ ແລະ ກສນ ບໍ່?
ໄດ້ມີການສະໜັບສະໜູນຮູບແບບໃດແນ່ ເຊັ່ນ ງົບປະມານປະຈ�ຳປີ, ການໃຫ້ຄ�ຳແນະນ�ຳ ແລະ ສິດສອນ,
ສະໜອງປຸປະກອນຮັບໃຊ້ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ?

ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ DVV International ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນບັ້ນຝຶກອົບຮົມສ�ຳລັບຜູ້ອ�ຳນວຍການ/
ຜູ້ບໍລິຫານ ສຮນ ໃນຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນປີ 2018. ປະຈຸບັນນີ້ ທີມງານສູນພັດທະນາການ
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງການ DVV International ໄດ້ຮ່ວມກັນດ�ຳເນີນການສຶກສາໃນເຂດພາກກາງຂອງ
ສປປ ລາວ ເພື່ອຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງຜູ້ອ�ຳນວຍການ/ຜູ້ບໍລິຫານ ສຮນ ແລະ ເພື່ອທ�ຳຄວາມ
ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຝຶກອົບຮົມເພີ່ມເຕີມຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໂດຍບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວນີ້ຈະສ�ຳເລັດໃນ
ເດືອນພຶດສະພາ ແລະ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະແລກປ່ຽນກັບບັນດາທ່ານ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນຈະໄດ້ນ�ຳສະເໜີກ່ຽວກັບວົງຈອນ
ການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຮົາ.
ມີຄວາມຄິດອີກຢ່າງໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານຂໍ້ຄວາມຂ້າງເທິງ ຄືຄວາມທ້າທາຍໃນການນ�ຳພາ
ສຮນ. ບໍ່ມີໃຜຈະຕ�ຳໜິຜູ້ອ�ຳນວຍການ/ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ໃນເມື່ອໂຮງຮຽນນັ້ນບໍ່ມີຜູ້ຮຽນ! ໃນກໍລະນີນີ້, ຜູ້ອ�ຳນວຍ
ການບໍ່ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ເປັນແຮງຈູງໃຈໃຫ້ນັກຮຽນໄປໂຮງຮຽນ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງຄິດກ່ຽວກັບການສະໜອງຄວາມຕ້ອງ
ການ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມສ�ຳລັບເດັກນ້ອນ. ບໍ່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງຫາຄູຝຶກ, ເມື່ອຄູສອນກໍຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ. ແລະ
ເຖິງວ່າງົບປະມານຈະຈ�ຳກັດ ມັນກໍບໍ່ມີຫຍັງໃຫ້ປຽບທຽບກັບຜູ້ອ�ຳນວຍການສູນ/ຜູ້ບໍລິຫານສູນ ກສນ ແລະ ສຮນ ຜູ້
ທີ່ເຮັດວຽກໃນສະພາບການທີ່ງົບປະມານບໍ່ໝັ້ນຄົງ. ໃນມຸມນີ້ພວກເຮົາຄວນເຄົາລົບຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ສຮນ
ແລະ ລວມທັງຜູ້ທີ່ຊ່ວຍໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ທັກສະຕ່າງໆ ລວມທັງ
ໂຄງການສຶກສາທຽບເທົ່າສ�ຳລັບປະຊາຊົນລາວ!
ດ້ວຍຄວາມນັບຖື
Uwe Gartenschlaeger
ຜູ້ອ�ຳນວຍການປະຈ�ຳພາກພື້ນ
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ທ່່າແຮງຂອງການຝຶກອົບຮົມທັກສະນອກໂຮງຮຽນ
Uwe Gartenschlaeger
DVV International, ຫ້ອງການປະຈ�ຳພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ລັດຖະບານ

ແລະ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນລະດັບສາກົນໄດ້

ແບບໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງໂຮງຮຽນ

ສຸມໃສ່ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ: ໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາຫຼາຍ

IVET

ແຫ່ງໄດ້ມີຄວາມພ້ອມໃນການຮັບນັກຮຽນ, ຄູຝຶກໄດ້ຮັບການ
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍຫຼັກສູດທີ່ທັນສະໄໝ. ຄວາມ

•

ພະຍາຍາມທັ ງ ໝົ ດ ແມ່ ນ ໄດ້ ສຸ ມ ໃສ່ ວ ຽກງານອາຊີ ວ ະໃນ
ລະບົບສາມັນ

ເຊິ່ງແມ່ນການຝຶກອົບຮົມຊາວໜຸ່ມໃນໄລຍະ

ໃນເກືອບທຸກແຂວງແມ່ນມີສູນການສຶກສາ

ແລະ

ໃນຂັ້ນບ້ານກໍໄດ້ມີສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ

ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຄູສອນຂອງວຽກງານອາຊີວະ

ສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຝຶກອົບຮົມ

ເມືອງນອງ ໄດ້ໃຫ້ຄ�ຳເຫັນວ່າ: “ພາຍຫຼັງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການແປຮູບອາຫານທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນສູນການ

•

ຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ, ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ຄອບຄົວໄດ້ມີ
ອາຫານການກິນທີ່ພຽງພໍ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດ”. ເຊິ່ງນີ້ແມ່ນ

ທີ່ໄດ້ໃບຢັ້ງຢືນຂັ້ນຕົ້ນ ເຊັ່ນ C1 ແລະ C2.

ມີ ຫຼ າ ຍພາກສ່ ວ ນໄດ້ ສ ະໜອງການຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ທັ ກ ສະ
ນອກໂຮງຮຽນເຊັ່ນກັນ

ເຊັ່ນ:

ສູນຝຶກວິຊາຊີບຂອງ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ສູນຝຶກ

ຕົວຢ່າງຂອງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບນອກໂຮງຮຽນ. ການຝຶກ

ອົບຮົມສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ. ສູນ

ອົບຮົມໄລຍະສັ້ນຮູບແແບນີ້ບໍ່ແມ່ນການກະກຽມເຂົາເຈົ້າເພື່ອ

ບາງແຫ່ງກໍນ�ຳໃຊ້ອຸປະກອນການຮຽນການສອນທີ່ຄ້າຍ

ຕະຫຼາດແຮງງານ ແຕ່ແມ່ນການຊ່ວຍປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ

ຄືກັນເຊັ່ນ: ຫຼັກສູດ, ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ, ແລະ

ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ການຝຶກອົບຮົມຮູບແບບ

ບາງແຫ່ງກໍແມ່ນມີຫຼັກສູດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ໃນກໍລະນີ

ສິ່ງທີ່ສ�ຳຄັນ

ນີ້ຂໍແນະນ�ຳໃຫ້ມີການຮ່ວມມື

ກວ່າໃບຮັບຮອງແມ່ນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນມັນສາມາດນ�ຳມາ

ລະຫວ່າງແຕ່ລະພາກສ່ວນ

ໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈ�ຳວັນໄດ້.

ແລະ

ແລກປ່ຽນກັນ

ເພື່ອບໍ່ໃຫເເປັນການສິ້ນ

ເປືອງງົບປະມານ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການເຮັດວຽກຊໍ້າສອງ.

ເພືອ
່ ພັດທະນາປະເທດແລ້ວ ທັງສອງຢ່າງແມ່ນມີຄວາມສ�ຳຄັນ:

ໂດຍລວມແລ້ວເຮົາຈ�ຳເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ

ລະບົບອາຊີວະສຶກສາ (TVET) ທີ່ທັນສະໄໝ, ອຸປະກອນ

ສະເໜີການຝຶກອົບຮົມທັກສະນອກໂຮງຮຽນ

ເຄື່ອງມືທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີທັກສະ

ປັດໄຈສ�ຳຄັນສ�ຳລັບເລື່ອງນີ້.

ຕ້ອງການ. ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ

ໃນ ສປປ ລາວ ກ�ຳລັງສະເໜີແນວທາງໃນການປັບປຸງການ
ຝຶກອົບຮົມນອກໂຮງຮຽນ:

ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແບບປະສົມ (IVET) ສາມາດສະໜອງ

ການຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະເວລາ 1-2 ອາທິດ ໃຫ້ແກ່
ຊາວບ້ານໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ

ໃນຫົວຂໍ້ການລ້ຽງ

ສັດ, ປູກຝັງ, ຊ່າງໄມ້ ຫຼື ທັກສະອື່ນໆ. ດ້ວຍເຫດນີ້,
ໃນໂຮງຮຽນຈຶ່ງໄດ້ນ�ຳໃຊ້.

ແລະ

ອຸປະກອນຕ່າງໆ

ການສຶກສາຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຂອງ

ໂຄງການທີຈ
່ ດ
ັ ຂຶນ
້ ໂດຍອົງການຮ່ວມມືລາວ-ເຢຍລະມັນ
ເພື່ອການພັດທະນາ ຮ່ວມກັບ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ
ແລະ ຈີໄອແຊັດ ໄດ້ະສແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊາວບ້ານສາມາດ
ດ້ານໂພຊະນາການ

ເພື່ອນ�ຳ
ໃຫ້ແກ່

ປະຊາຊົນ. ການປະສານງານທີ່ດີ ແລະ ການລະດົມທຶນແມ່ນ

ລວມທັ ງ ການຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ນອກໂຮງຮຽນໂດຍອີ ງ ຕາມຄວາມ

ນ�ຳໃຊ້ທັກສະໃໝ່ໆ,

ສ້າງດັ່ງນີ້:

ອົບຮົມທັກສະ. ພວກເຂົາໄດ້ໝູນໃຊ້ຫຼັກສູດ, ອຸປະກອນ

ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບກໍມີຈຸດປະສົງ

ຄູຝຶກທີ່ມີປະສົບການ

ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີໂຄງ

300 ກວ່າແຫ່ງ. ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສະໜອງການຝຶກ

ອື່ນໆ ອີກເຊັ່ນກັນ. ນາງ ອາມໍ ປະຊາຊົນໃນບ້ານລາປີດ,

•

ທັກສະນອກໂຮງຮຽນ.

ຮຽນ

ພາກສ່ວນຕ່າງໆ. ມັນເປັນພາລະກິດທີ່ສ�ຳຄັນຫຼາຍ.

ນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ.

ແລະ

ນອກໂຮງຮຽນ, ໃນຂັ້ນເມືອງມີສູນການສຶກສານອກໂຮງ

ເວລາ 2-3 ປີ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,

TVET

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຝຶກອົບຮົມ

ແລະ

ມີລາຍຮັບດີຂຶ້ນ. ໂດຍລວມແລ້ວຖືວ່າແມ່ນວິທີການທີ່ມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍໃນການນ�ຳໃຊ້ຮູບ
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ການຝຶກອົບຮົມ
ວິຊາຊີບ
ໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ

ຈົດໝາຍຂ່າວ № 1 & 2/2018
Education for Everyone. Worldwide.
Lifelong.

ການຕິດຕາມຜົນກ່ຽວກັບນັກຮຽນຈົບໂຄງການ
ຝຶກອົບຮົມເຄື່ອນທີ່ - ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່
ດ້ວຍການສົ່ງເສີມການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ
Raphaela Hess, DVV International ປະຈ�ຳພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
Raphaela Hess

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບເຄື່ອນທີ່

ໃນປີ

ສຶກສາ,

DVV

ນັກຮຽນຝຶກຫັດທີ່

ຜ່ານມາ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ກົມອາຊີວະ

DVV International

International ແລະ ອົງການຈີໄອແຊັດ (GIZ) ໄດ້ເຮັດການ

ຫ້ອງການ

ກະຊວງສຶກສາທິການ

ແລະ

ກິລາ,

300,000

ແລະ

DVV

ສ�ຳຄັນ.

ປີ

2015

2010

ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງທັກສະວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່

ປະຊາຊົນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງ

ໃນ 5 ແຂວງດັ່ງນີ້: ແຂວງສາລະວັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ,

ດັ່ງກ່າວ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແບບປະສົມ (IVET) ໄດ້ສົ່ງຄູຝືກ

ແຂວງອັດຕະປື, ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ.

ລົງໄປຝຶກສອນໃຫ້ຊາວບ້ານໃນເຂດດັ່ງກ່າວ

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂອງການປະເມີນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສ�ຳຄັນ

ເພື່ອຈັດຝຶກ

ອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ 5-10 ວັນ ເຊິ່ງຮຽກວ່າການຝຶກອົບຮົມວິຊາ

ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີຂອງວຽກງານວິຊາຊີບສ�ຳລັບຜູ້ໃຫຍ່,

ຊີບນອກໂຮງຮຽນ. ຫົວຂໍ້ສ�ຳລັບການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ຖືກ

ໂດຍສະເພາະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທີ່ມີສະພາບຄວາມເປັນ
ຢູ່ທີ່ທຸກຈົນ:

ຄຸນະພາບການດ�ຳລົງຊີວິດກໍດີຂຶ້ນຢ່າງມີຄວາມໝາຍ

ໂຄງການຝຶກອົບຮົມເຄືອນທີ່ ແມ່ນໄດ້ດ�ຳເນີນໂຄງການມາແຕ່

ປະເມີນຜົນໃນຄັ້ງນີ້. ການກ�ຳນົດເປົ້າໝາຍຂອງການປະເມີນ

ແລະ

5%.

ປີຕໍ່ມາ ເຊິ່ງສັງເກດເຫັນວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນມີລາຍໄດ້ສູງຂຶ້ນ

ໃຫ້ເປັນທີ່ປຶກສາໃນການ

ຜົນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຜູ້ທີ່ຈົບຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມໃນປີ

ຫຼຸດລົງມາເຫຼືອພຽງ

43%

ຂັ້ນຕໍ່າ 900,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ ໃນພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມສອງ

International ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກອົງການຮ່ວມມືລາວເຢຍລະມັນເພື່ອການພັດທະນາ

ມີຈ�ຳນວນ

ຈ�ຳນວນຫຼາຍກວ່າ 1 ໃນ 3 ຂອງຜູ້ຕອບຄ�ຳຖາມມີລາຍຮັບ

ຈາກໂຄງການ. ການປະເມີນຜົນດ້ວຍການສ�ຳຫຼວດຜູ້ທີ່ຮຽນ
ຫ້ອງການ

ຕໍ່ເດືອນ

ພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມແລ້ວ

ປະເມີນຜົນໂດຍວິທີຕິດຕາມຜົນກ່ຽວກັບນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບ
ຈົບໃນຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມເຄື່ອນທີ່.

ກີບ

ຄັດເລືອກໂດຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວບ້ານ ແລະ

ຜົນການປະເມີນໂດຍລວມສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ

ເງື່ອນໄຂຂອງໂຮງຮຽນ IVET. ໃນຈ�ຳນວນ 5 ແຂວງທີ່ໄດ້

ກ່ ອ ນ ກ າ ນ ຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ຜູ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ ທີ່ ມີ ລ າ ຍ ໄ ດ້ ສ ະ ເ ລ່ ຍ

ເຮັດການສ�ຳຫຼວດພົບວ່າມີການຝຶກສອນຫຼັກສູດການກໍ່ສ້າງ,

ຫຼວງນ�້ຳທາ
ຫົວພັນ
ຊຽງຂວາງ

ຫ້ອງການ DVV International
ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກ
ອົງການຮ່ວມມືລາວເຢຍລະມັນເພື່ອການພັດທະນາ
ໃຫ້ເປັນທີ່ປຶກສາໃນການ
ປະເມີນຜົນໃນຄັ້ງນີ້ ໃນ 5
ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ
ສາລະວັນ
ອັດຕະປື
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ການເຮັດເຟີນິເຈິ,

ຕັດຫຍິບ,

ການເຮັດຝຸ່ນຊີວະພາບ,

ການປຸງແຕ່ງ,

ການລ້ຽງກົບ

ແລະ

ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ,

ປາ.

ການສ�ຳຫຼວດ

ແມ່ນໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າສ�ຳພາດຈ�ຳນວນ 175 ຄົນ ທີ່ເປັນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ

ອາຊີບຂອງປະຊາຊົນພາຍຫຼັງການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ

ໃນປີ 2015 ເຊິ່ງມີທັງຍິງ-ຊາຍ ທີ່ມີອາຍຸ ແລະ ຊົນເຜົ່າ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ,

1%

IVET. ຜູ້ຖືກສ�ຳຫຼວດ 92% ເຫັນດີວ່າຫຼັກສູດນີ້ແມ່ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍ

4%

ລວມທັງນາຍບ້ານ ແລະ ຜູ້ອ�ຳນວຍການ ແລະ ພະນັກງານໃນໂຮງຮຽນ

ແລະ ແນະນ�ຳໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມໃນ

4%
1

8%

ຄັ້ງຕໍ່ໄປ. ວິທີການໃນການນ�ຳໃຊ້ທັກສະໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍໃນຫຼັກສູດ: ຜູ້ສ�ຳເລັດ

36%

ການຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ການຕັ ດ ຫຍິ ບ ສາມາດນ�ຳໃຊ້ ທັ ກ ສະນີ້ ໃ ນການປະກອບ

ອາຊີບຕັດຫຍິບຂອງຕົນເອງໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮັບການ

11%

ຝຶກອົບຮົມການເຮັດຝຸ່ນຊີວະພາບ ຫຼື ການເຮັດເຟີນິເຈີ ສາມາດນ�ຳໃຊ້
ໜຶ່ ງ ໃນສິ ບ ຂອງຜູ້ ທີ່ ຮ ຽນຈົ ບ ຫຼັ ກ ສູ ດ ແມ່ ນ ໄດ້ ມີ ກິ ດ ຈະການເປັ ນ ຂອງຕົ ນ

5

ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນກິດຈະການໃໝ່ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຮຽນ

10%

ຈົບຫຼັກສູດການປຸງແຕ່ງອາຫານ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນແມ່ຍິງ.
ເມື່ອເບິ່ງໂດຍລວມແລ້ວ

6
7

ເພື່ອເປັນການປັງປຸງທ່າແຮງຂອງໂຄງການ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍທ່ານ ກໍຄືກັບບຸກຄະລາກອນຈາກ ໂຮງຮຽນ IVET ໄດ້

8

26%

ສະເໜີກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານໂດຍກົງ, ເຊັ່ນ ການໃຫ້ທຶນ

ກູ້ຢືມ ແລະ ອຸປະກອນ ສ�ຳລັບຜູ້ທີ່ຈົບການສຶກສາເພື່ອສາມາດດ�ຳເນີນ

3
4

ຄວາມຮູ້ເພື່ອປັບປຸງການເຮັດວຽກ ແລະ ກິດຈະການຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ເອງ,

2

ກິດຈະການຂອງຕົນເອງ. ໃນການປະເມີນຍັງໄດ້ໃຫ້ຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃຫ້ຍົກສູງ

1. ນ�ຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ໃນການປະກອບອາຊີບ

ໃນການຖືກຈ້າງງານໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວມານີ້ ຍັງຕ້ອງ

3. ຜະລິ ດ ສິ່ ງ ຂອງບາງຢ່ າ ງທີ່ ໄ ດ້ ມ າຈາກການຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ເພື່ ອ ຂາຍເປັ ນ

ແລະ ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຫຼາຍຂຶ້ນ.

4. ເລີ່ມຕົ້ນກິດຈະການອີງຕາມບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນມາ

ຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມຝຶ ກ ອົ ບ ຮົົ ມ ໃຫ້ ສ າມາດມີ ໂ ອກາດ

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຫົວຂໍ້ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນສອດຄ່ອງກັບບໍລິບົດຂອງທ້ອງຖິ່ນ

2. ຜະລິດສິ່ງຂອງບາງຢ່າງທີ່ໄດ້ຮຽນມາຈາກການຝຶກອົບຮົມເພື່ອຊົມໃຊ້
ບາງຄັ້ງຄາວ

5. ຫວ່າງງານ

6. ໄດ້ໄປຮັບຈ້າງໄລຍະສັ້ນ

7. ເpປະກອບອາຊີບ ແpຕ່ບໍ່ປະສົບຜົນສ�ຳເລັດ
8. ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ

ລາຍໄດ້ຕໍ່ເດືອນກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

43%
32%
23%

26%

5%
<300,000 Kip

14%

10%

300,000 – 650,000
Kip

650,000 1,000,000 Kip
ກ່ອນ
Before

5

ຫຼັງ
After

20%

17%

1,000,000 2,000,000 Kip

10%

> 2,000,000 Kip

ຈົດໝາຍຂ່າວ № 1 & 2/2018
Education for Everyone. Worldwide.
Lifelong.

ສະພາບແວດລ້ອມ
ການດ�ຳລົງຊີວິດ
ກັບກຸ່ມຄົນອ້ອມຂ້າງ
ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່
ແມ່ນ ການຮຽນຮູ້,
ແຕ່ມັນຍັງມ່ວນ
ໄປພ້ອມກັນ.

ນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
ໃນປະເທດກ�ຳປູເຈຍ
Vanna Peou, DVV International, ປະຈ�ຳປະເທດກ�ຳປູເຈຍ
ຄົນຕ້ອງການມີຊີວິດ!

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຊ່ວຍພັດທະນາຄວາມສາມາດຢ່າງເ

ເພື່ອຮັກສາຊີວິດ, ຄົນຕ້ອງການອາຫານ!

ຕັມທີ່.

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ອາຫານ, ຄົນຕ້ອງການຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ!
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮຽນ!
ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງການຮຽນຮູ້,
ຂອງທຸກຄົນ!

Vanna Peou
ຜູ້ອ�ຳນວຍການ
ປະຈ�ຳ
ປະເທດ ກ�ຳປູເຈຍ

ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ ລະຫວ່າງບຸກຄົນ.

ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ກະຕຸ້ ນ ຄວາມຢາກຮູ້ ຢ າກເຫັ ນ ,
ຜູ້ຮຽນສາມາດຄົ້ນພົບປະຫວັດສາດ,

ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງມີນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ

ການເຄື່ອນໄຫວທາງການເມືອງ

ຊີວິດໃນກ�ຳປູເຈຍ?

ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
ສົ່ງເສີມການຮຽນຮຄ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ແລະ

ໃນປະເທດກ�ຳປູເຈຍ,

ການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ນ�ຳໄປສູ່ ກ ານໃຊ້ ຊີ ວິ ດ ທີ່ ມີ ຄ ວາມ
ໝາຍ, ເຮັດໃຫ້ໂລກກາຍເປັນສະຖານທີ່ທີ່ໜ້າຢູ່ຂຶ້ນຕື່ມ.

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດທົ່ວປວງຊົນ.

ໂດຍຜ່ານການບໍລິການຊຸມຊົນຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
ຜູ້ຮຽນສູງອາຍຸສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນ ແລະ ສ�ຳລັບ

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຍັງໜຸ່ມນ້ອຍ ຫຼື ອາຍຸສູງແລ້ວ, ທຸກຄົນແມ່ນ

ໂລກ. ພວກເຮົາໃຊ້ເວລາ 50, 60 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ

ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງ

ໃນການດ�ຳລົງຊີວິດ, ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນແມ່ນຄຸນຄ່າທີ່ແທ້

ຄວນຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ອອກໄປ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ.

ຈິງເພື່ອສັງຄົມທີ່ດີຂຶ້ນ. ພູມປັນຍາພວກເຮົາ, ຈິດໃຈພວກເຮົາ

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ,

ທັງໝົດນັ້ນແມ່ນປະໂຫຍດທີ່ເປັນຮູບປະທ�ຳຕໍ່ກັບໂລກອ້ອມ

ພວກເຮົາຄວນສ້າງຄວາມສ�ຳພັນກັບສັງຄົມໃໝ່ໆ, ພົບໝູ່ໃໝ່

ຕົວພວກເຮົາ.

ແລະ ສ້າງຄວາມສ�ຳພັນທີ່ມີຄວາມໝາຍ ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ການ
ປັບໂຕເພື່ອໃຫ້ທັນກັບການປ່ຽນແປງ.

ກາ ນຮ ຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ຊ່ ວ ຍໃ ຫ້ ພ ວ ກເ ຮົ າ ເກີ ດ ການ

ປ່ຽນແປງ, ການຮຽນຮູຕ
້ ະຫຼອດຊີວດ
ິ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດ

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນປະສົບການທາງການສຶກສາທີ່

ຕິ ດ ຕາມການປ່ ຽ ນແປງໃນສັ ງ ຄົ ມ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນ ດ້ າ ນ

ບໍ່ສິ້ນສຸດ ມັນບໍ່ມີຄະແນນຄືໃນໂຮງຮຽນ, ການສຶກສາທາງໄກ

ເຕັກໂນໂລຊີ. ສະພາບແວດລ້ອມການດ�ຳລົງຊີວິດກັບກຸ່ມຄົນ

ແລະ ການບໍລິການຊຸມຊົນ ແລະ ສ້າງໃຫ້ສະໝອງເກີດການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມທີ່,

ວັດທະນະທ�ຳ-ສັງຄົມ

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສາມາດເສີມສ້າງພູມປັນຍາໄດ້.

ການ

ເພື່ອເປັນການກະຕຸ້ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ

ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ປະໂຫຍດຈາກການຮຽນຮູ້.

ຫຼື

ເຫດການປະຈຸບັນ,

ໃນປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຮຽນ.

ຈຸດປະສົງຂອງບົດເລື່ອງນີ້ເພື່ອເປັນການແບ່ງປັນໃນຫົວເລື່ອງ

ແລະ

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເປັນການເປີດໃຈ;

ສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຮຽນຮູ້ ແມ່ນການແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດ

ອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການຮຽນຮູ້,

ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການອອກ

ມ່ວນໄປພ້ອມກັນ.

ກ�ຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາຄວາມສ�ຳພັນທີ່ດີໃນສັງຄົມ.
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ແຕ່ມັນຍັງ

ຈົດໝາຍຂ່າວ № 1 & 2/2018
Education for Everyone. Worldwide.
Lifelong.

ການຮຽນຮູຕ
້ ະຫຼອດຊີວດ
ິ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຄົນ
້ ພົບຄວາມໝາຍ
ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.

ບາດກ້າວທ�ຳອິດໃນການ
ກ້າວເຂົ້າສູ່ນະໂຍບາຍ
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
ໃນປະເທດກ�ຳປູເຈຍ

“ບາງຄັ້ງມັນກໍຍາກທີ່ຈະກັບໄປເບິ່ງ

ການດ�ຳລົງຊີວິດທີ່ຜ່ານມາຂອງເຮົາ, ແຕ່ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ
ຊີວດ
ິ ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຂົາ
້ ໃຈຄວາມໝາຍທີແ
່ ທ້ຈງິ ຂອງ
ອຸປະສັກຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຜ່ານເຂົ້າມາໃນຊີວິດເຮົາ”.

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ
ໃນສັງຄົມ.

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ພົບປະຜູ້ຄົນ
ໃໝ່ໆ ແລະ ສ້າງຄວາມສ�ຳພັນທີ່ດີ.

Anna Capasso, DVV International, ກ�ຳປູເຈຍ

ການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ນ�ຳພວກເຮົ າ ໄປສູ່ ຊີ ວິ ດ ທີ່ ສົ ມ ບູ ນ
ແບບຕາມທີ່ເຮົາຢາກເປັນ.

ໃນວັນສຸກ

ຕະຫຼອດຊີວິດໃນປະເທດກ�ຳປູເຈຍ.

ຍຸດທະສາດ ການຮຽນຮູຕ
້ ະຫຼອດຊີວດ
ິ ໂດຍຜ່ານການທົບທວນ

ລວມທັງການຈັດກອງປະຊຸມຕໍ່ເນື່ອງ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງປະກົດຜົນເປັນຈິງໃນຊຸມຊົນ, ພວກເຮົາ

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ຕ້ອງມີນະໂຍບາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງຈາກລະດັບສູນກາງ! ສອດຄ່ອງ

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ຈາກວາລະການສຶກສາໂລກຂອງເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງເປົ້າໝາຍທີ

ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ

ລັດຖະມົນຕີ

ໃນການສົນທະນາຮ່ວມກັນກັບບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງຕ່າງໆ

ການ

ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງແມ່ນໄດ້ຖືກຈົດບັນທຶກໄວ້ ລວມ

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປະຕິຮູບການສຶກສາໃນກ�ຳປູເຈຍ.

ໄປເຖິງຄວາມຈ�ຳເປັນໃນການກ�ຳນົດລ�ຳດັບຄວາມສ�ຳຄັນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ

ເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ມີບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

ສ�ຳລັບການສຶກສາທີ່ເທົ່າທຽມກັນໃນກ�ຳປູເຈຍ

ໄດ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລື

ແລະ

ຄວາມຕ້ອງການ

ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ

ປະຈ�ຳອາທິດໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້

ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ຍ້ອນມັນແມ່ນວຽກໂດຍລວມຂອງຫຼາຍຈະແໜງການ.

ຕະຫຼອດຊີວິດ. ເຊິ່ງໃນກຸ່ມດັ່ງກ່າວລວມມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ 14

ກະຊວງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງ

ກອງປະຊຸມນີ້ເປັນຂີດໝາຍອັນດີຂອງນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ການສຶກສາ. ການກ�ຳນົດ, ການວິເຄາະ ແລະ ການສັງລວມ

ໃນກອບວຽກງານກ�ຳປູເຈຍ, ເຊິ່ງຈະເປັນແນວຄວາມຄິດຂອງການສຶກສາທີ່

ນະໂຍບາຍ ແລະ ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ກາລະໂອກາດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສ�ຳລັບທຸກຄົນ.

ໃນກຸ່ມຍັງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສ�ຳຄັນຕໍ່ການ

ຕອບສະໜອງຕໍ່ລັດຖະບານເພື່ອພັດທະນາຄວາມເທົ່າທຽມ
ແລະ

Lam

ຢ່າງກ່ຽວກັບການຮ່າງນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນ ສປປ ລາວ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ກິລາ ເຊິ່ງເພີ່ນເປັນ

ໃນລະດັບສູນກາງ,

Huy

ຜູ້ອ�ຳນວຍການປະຈ�ຳພາກພື້ນ ຫ້ອງການ DVV International ໄດ້ຍົກຕົວ

“ກ້າວໄປສູ່ສັງຄົມການຮຽນຮູ້

ຕະຫຼອດຊີວິດໃນກ�ຳປູເຈຍ”, ເປັນປະທານໂດຍ ພະນະທ່ານ

ກັນ

Le

ຈາກບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ. ໃນຕອນທ້າຍທ່ານ ອູເວີ ກາກເຕິນສະແລເກິ

ຊີວິດແຫ່ງຊາດ. ໃນທ້າຍປີ 2017 ກອງປະຊຸມລະດັບຊາດ

Naron,

ທ່ານ

ຕະຫຼອດຊີວດ
ິ ໃນບໍລບ
ິ ດ
ົ ຂອງອາຊຽນ ແລະ ແບ່ງປັນບົດຮຽນທີເ່ ປັນປະໂຫຍດ

ໃນການກ�ຳນົດນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ

Chuon

4.

ຜູ້ອ�ຳນວຍການສູນ SEAMEO CELLL ໄດ້ນ�ຳສະເໜີກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້

ກະຊວງສຶກສາທິການ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ກິລາ ປະເທດກ�ຳປູເຈຍ

Hang

ແລະ

ຫົວໜ້າຜູ້ປະສານງານຂອງ UIL ໄດ້ນ�ຳສະເໜີກ່ຽວກັບຄວາມສ�ຳຄັນຂອງ

ຊີວິດສ�ຳລັບໝົດທຸກຄົນ”. ຫ້ອງການ DVV International

ດຣ.

ຄວາມໝາຍໃນລະດັບສາກົນ

ແຂກທີ່ໄດ້ຮັບເຊີນຈາກສາກົນ ທ່ານ ນາງ Margarete Sach-Israel

ທົ່ວເຖິງ ແລະ ສົ່ງເສີມກາລະໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ

ໄດ້ຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້

ແລະ

ໃນກ�ຳປູເຈຍ, ເພື່ອເປັນການກະກຽມສ�ຳລັບຂອບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ.
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“ຮັບປະກັນການສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ

(MoEYS)

ສະຖາບັນອຸຍແນສໂກສ�ຳລັບການ

ໃນກອງປະຊຸມ ບາດກ້າວທ�ຳອິດໃນການກ້າວເຂົ້າສູ່ນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້

ຂອບພັດທະນານະໂຍບາຍ ເພື່ອພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ

UNESCO

Sofitel

ຮຽນຮູຕ
້ ະຫຼອດຊີວດ
ິ (UIL), SEAMEO CELLL ແລະ DVV International

ວ່າການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຕໍ່ກັບເປົ້າໝາຍການສຶກສາ ແລະ

ອົງການ

ທີ່ໂຮງແຮມ

ການປະຊຸມລະດັບສູງທີ່ເປັນປະທານໂດຍ

ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ,

2030. ມີຫາຼ ຍປະເທດ ແລະ ຫຼາຍຊຸມຊົນທີໄ
່ ດ້ໃຫ້ຄວາມສ�ຳຄັນ

ແລະ

ເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ

ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ກິລາ ປະເທດກ�ຳປູເຈຍ. ໃນກອງປະຊຸມນີ້ໄດ້ລວບລວມ

ປ່ ຽ ນແປງເພື່ ອ ໃຫ້ ບັ ນ ລຸ ວ າລະການພັ ດ ທະນາແບບຍື ນ ຍົ ງ

ກັນກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເປົ້າໝາຍທີ
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ພະນະທ່ານ ດຣ. Hang Chuon Naron ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ,

ການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ເປັ ນ ແຮງຂັ ບ ເຄື່ ອ ນໃຫ້ ເ ກີ ດ ການ

ການແບ່ງປັນ

ທີ

ໃນນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ,

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ແລະ

Anna Capasso
ນັກຮຽນຝຶກຫັດ
ທີ່ຫ້ອງການໃນ
ປະເທດກ�ຳປູເຈຍ

ຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໂດຍຜ່ານ

ປະສົບການຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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ການສອດແຊກເນື້ອໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເຂົ້າໃນ
ການຈັດການຮຽນການສອນ
ວັນມະນີ ວັນນະສີ, ຄະນະສຶກສາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

ວັນມະນີ ວັນນະສີ
ອາຈານສອນ

ທີ່ຄະນະສຶກສາສາດ

ຄະນະສຶກສາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລປຫ່ງຊາດ
ປະຈໍາສົກສຶກສາ ໄດ້ສອດແຊກເນື້ອໃນການຮຽນຮູ້
ຕະຫຼອດຊີວິດເຂົ້າໃນການຈັດການຮຽນການສອນ
ໃນສົກສຶກສາ 2017-2018.

ເນື້ອໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ປະກອບມີ:

1. ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
2. ທິດສະດີ ການຮຽນຮູ້ ຂອງຜູ້ໃຫ່ຍ

3. ການສື່ສານ ແລະ ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແມ່ນການສຶກສາທີ່ປະສົມປະສານ

4. ວິທີສິດສອນຜູ້ໃຫ່ຍ

ກັນ ລະຫວ່າງ ການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ

5. ການວາງແຜນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການປະເມີນ.

ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ທຸກຄົນ ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍໄດ້ຮັບການຮຽນຮູ້
ຕະຫຼອດຊີວິດ

ເພື່ອສ້າງສັງຄົມພູມປັນຍາ

ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາ.
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຕາມຄວາມ

ສໍາລັບຮູບແບບໃນການຈັດການຮຽນການສອນ ແມ່ນນ�ຳໃຊ້

ຄະນະສຶກສາສາດ

ກິດຈະກໍາເປັນຫຼັກ

ແມ່ນນອນຢູ່ໃນລະບົບ

ດ້ວຍຕົນເອງ, ຮູ້ສຶກມ່ວນຊື່ນຫ້າວຫັນ, ມີສະມາທິ, ມີການ

ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທີ່ສ້າງນັກສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ

ແຂ່ງຂັນກັນອອກຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ,

ປະລິນຍາໂທ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ໂດຍມີ

ພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ທີ່ຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ

ສາມັນທົ່ວປະເທດ.

ແລະ ສາມາດເປັນຜູ້ນໍາຕົນເອງໄດ້, ໂດຍສະທ້ອນອອກມາ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຜ່ານການສ້າງບົດທົດລອງສອນຜູ້ໃຫຍ່,

ແລະ

ການປະສານງານເຊິ່ງກັນ

ຫ້ອງການ DVV International ໄດ້ຮ່ວມມືກັນໃນການສ້າງ,
ລະດົມຄວາມຄິດ,

ແລກປ່ຽນຄ�ຳຄິດເຫັນ

ແລະ

ສື່ການສອນ ແລະ ອື່ນໆ.

ສະໜັບ

ສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານບຸກຄະກອນ
ແລະ

ຊີວິດ

ງົບປະມານ

ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ

ກັນ,

ການອອກແບບ

ເນື້ອໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດນີ້

ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ,

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນສົກສຶກສາ 2017-2018,

ອອກແບບການນໍາສະເໜີດ້ວຍຕົນເອງ

ນັບແຕ່ວັນທີ 2 ຕຸລາ 2017 ເຖິງ ວັນທີ 20 ກຸມພາ 2018;
ສອດແຊກເຂົ້າໃນວິຊາ

ແລະ

ການນໍາສະເໜີ,

ຈາກການສັງເກດຂອງຄູສອນ ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນຂອງນັກສຶກສາ

ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ

ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດຂອງຄະນະສຶກສາສາດ,

ເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວໄດ້

ມີແຮງຈູງໃຈທີ່ຈະຮຽນຮູ້

ເຊິງ່ ກິດຈະກໍາປະກອບການສອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເນັນ
້ ໃສ່ການ

ຈຸດປະສົງ ສ້າງນັກວິຊາການ ແລະ ຄູເພື່ອສະໜອງໃຫ້ໂຮງຮຽນ

ຄະນະສຶກສາສາດ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາເກີດການຮຽນຮູ້

ຄໍາຄິດເຫັນຫຼາຍຂຶ້ນ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ແລະ

ຊີວິດຕົວຈິງທີ່ພວກເຂົາເຄີຍເຮັດມາກ່ອນລວມທັງ

ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ໂດຍມີ 20 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ 1 ພາກຮຽນ ແລະ

ກ້າສະແດງ

ເນື່ອງຈາກມັນສະທ້ອນເຖິງການດໍາລົງ
ເຮັດໃຫ້

ພວກເຂົ າ ມີ ແ ນວຄວາມຄິ ດ ເພື່ ອ ພັ ດ ທະນາຕົ ນ ເອງໃນການ

ຖືກນໍາໄປສິດສອນໃຫ້ແກ່ ນັກສຶກສາ ປີ 1 ທັງໝົດ 13

ຮຽນ ເພື່ອຈະນໍາໄປສູ່ການເປັນຄູໃນອະນາຄົດ.

ສາຂາວິຊາ ລວມມີທັງໝົດ 471 ຄົນ, ຍິງ 251 ຄົນ.
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ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້:
ການຕະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການສົນທະນາ ແລະ
ການຮ່ວມມືທີ່ເຂັ້ມແຂງ
Que Anh Dang, The German Institute of Global and Area Studies
ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການໃນພາກພື້ນ,
ປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
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ເມືອງ Nha Trang ໃນປີ 2009, ຫຼາຍຄົນຍັງສັບສົນກັບການ

ໄດ້ຈັດຕັ້ງສູນ

ຮຽນຮູ້ສອງປະເພດ ແລະ ຄວາມສັບສົນດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນ

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ລະດັບພາກພື້ນ (CELLL) ໃນປີ
2013

ກະທົ ບ ຕໍ່ ຄຸ ນ ຄ່ າ ທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງກັ ບ ການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ .

ພາຍໃຕ້ການນ�ຳພາຂອງອົງການລັດຖະມົນຕີສຶກສາ

ໃນອີກທາງໜຶ່ງ

ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (SEAMEO). ໃນຂະນະທີ່ພາກພື້ນ
ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນ,

ທ�ຳມະຊາດຂອງທຸກຄົນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດສ້າງເປັນສະຖາບັນໄດ້

ພະຍາຍາມຈະປັບໃຊ້ຮູບແບບທີ່

ຄ້າຍຄືກັບການລວມກຸ່ມໃນແບບພາກພື້ນເອີຣົບ

ການຮຽນຮູ້ເປັນຫຼັກຂະບວນການທາງ

ແຕ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນແຮງຊຸກດັນໃຫ້ຄົນມີການພັດທະນາໂດຍ

ແລະ

ຜ່ານການດ�ຳລົງຊີວິດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການຮຽນຮູ້ແມ່ນ

ໃນທາງປະຕິບັດແລ້ວປະເທດສະມາຊິກ

ມີຄວາມເທົ່າທຽມກັບຂະບວນການທາງສັງຄົມ

ຈະມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຮ່ວມມືຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າແຕ່

ສະຖາບັນ ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ.

ກ່ອນທີ່ຈະມີການລວມໂຕ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການ. ດັ່ງນັ້ນ,

ແລະ

ເຖິ ງ ແມ່ ນ ວ່ າ ຈະມີ ໂ ຄງຮ່ າ ງການຈັ ດ ຕັ້ ງ ທີ່ ເ ປັ ນ ທາງການ,

ຫຼາຍປະເທດໃນອາຊຽນ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຍັງຄົງ

ສະດວກກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ

‘ຮຽນເພື່ອທີ່ຈະຮັບ’

SEAMEO CELLL ແມ່ນມີໜ້າທີ່ໃນການອ�ຳນວຍຄວາມ
ແນວທາງປະຕິບັດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ເ ປັ ນ ເ ລື່ ອ ງ ທີ່ ສ�ຳ ຄັ ນ ສ�ຳ ລັ ບ ກ າ ນ ຮ ຽ ນ ຮູ້ ຕ ະ ຫຼ ອ ດ ຊີ ວິ ດ .

ແລະ

ຫຼາຍກວ່າ

ແລະ ນະໂຍບາຍສາທາລະນະໃນອາຊີ. ແຕ່ການຫັນປ່ຽນຈາກ

ມີບົດບາດໃນການຕັດສິນໃຈ. ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງສັນ
ຜົນງານແມ່ນຍັງມີຂີດຈ�ຳກັດ

‘ການສຶກສາ’

ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກການລະດົມຜູ້

ການຮຽນຮູ້ຂອງຕົນເອງ

ສູນແຫ່ງນນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງໃຫ້ເປັນເວທີໃນ

ບົດບາດຂອງລັດຖະບານ

ການສົ ນ ທະນາໃນລະດັ ບ ພາກພຶ້ ນ ໄດ້ ລ ະບຸ ວ່ າ ການຮຽນຮູ້

ສາມປັດໄຈທີສ
່ �ຳຄັນໃນວຽກງານພັດທະນາການຮຽນຮູຕ
້ ະຫຼອດ

ບໍ່ແມ່ນແນວຄວາມຄິດໃໝ່ໃນອາຊີຕາເວັນ

ຊີວິດຄື:

ອອກສ່ຽງໃຕ້ - ແຕ່ຈະເຫັນໄດ້ວ່າມັນມີຫຼາຍຄວາມໝາຍທີ່
ເປັນຂະບວນການຂອງບຸກຄົນ ແລະ ສະຖາບັນ (ສູນການ

eLearning

ການປະເມີນສິ່ງທີ່ຄົນຕ້ອງການຈາກຊີວິດຂອງພວກ

ເຂົາ. ປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍສະເພາະໃນຍຸກໂລກາພິວັດ ແລະ

ຍຸ ກ ເສດຖະກິ ດ ຄວາມຮູ້ ມີ ຄ ວາມຕ້ ອ ງການແຮງງານທີ່ ມີ

(ໂຄງການ

ທັກສະສູງ ແລະ ມີການຍົກລະດັບທັກສະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ດັ່ງນັ້ນ

ສົ່ ງ ເສີ ມ ບົ ດ ບາດຍິ ງ -ຊາຍໃນປະເທດອິ ນ ໂດເນເຊຍ,
ໂຄງການ

•

ແລະ

ຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນໃນປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດໄທ);
ການປະຕິບັດ

ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,

ແນວຄວາມຄິດຂອງໂລກາພິວັດ ແລະ ເສດຖະກິດຄວາມຮູ້

ແຕກຕ່າງກັນ:

ແລະ

ແລະ

ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບເພີ່ມຂຶ້ນ.

ແນວຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ

ເປັນນະໂຍບາຍ

ເພື່ອໃຫ້ມີການຈ້າງງານ,

ຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ດັ່ ງ ກ່ າ ວຈະກໍ່ ໃ ຫ້ ເ ກີ ດ ຄວາມຂັ ດ ແຍ່ ງ

ນ�ຳກັນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ.

•

ກໍເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ

ສະໜູນ ແລະ ‘ການຊີ້ນ�ຳ’. ຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກຮູບແບບການ

ວຽກງານການຮຽນຮູຕ
້ ະຫຼອດຊີວດ
ິ ລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກ

•

‘ການຮຽນຮູ້’

ລັດຖະບານເອງກໍຈໍາກັດບົດບາດຂອງຕົນໄວ້ໃນການສະໜັບ

ລະດັບພາກພື້ນໃນການສົນທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືສ�ຳລັບ

ຕະຫຼອດຊີວິດ

ມາເປັນ

ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະຄົນມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ

ຮ່ວມງານຈາກພາຍນອກຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກພາຍໃນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ,

ໄດ້ກາຍມາເປັນຄ�ຳຂວັນຂອງບຸກຄົນ

ການຮຽນຮຸ້ຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນມີອິດທິພົນ ແລະ ໄດ້ກາຍມາ

ສ�ຳລັບການພັດທະນາຄູ,

ເປັນຫຼັກການໃນການຈັດລະບົບການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາ

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມເປີດໃນປະເທດຟິລິບປິນ); ແລະ

ອົງປະກອບທາງການສຶກສາ.

ຖືໄດ້ວ່າເປັນຂະບວນການເຄື່ອໄຫວທາງສັງຄົມ ຫຼື ເປັນ
ສິນຄ້າ (ການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຄງການ SkillsFuture
ໃນປະເທດສິງກະໂປ).

ດັ່ງທີ່ທ່ານສາດສະດາຈານ Peter Jarvis ໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນໃນ
ກອງປະຊຸມອາເຊັມກ່ໜວກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ທີ່
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ໃນບໍລິບົດນີ້, ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ລັດຖະບານອາຊຽນກ�ຳລັງປະເຊີນ
ໜ້າແມ່ນມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍ.
ລັດຖະບານຕ້ອງປະເຊີນໄດ້ແກ່:

ເຊິ່ງບາງຄ�ຳຖາມທີ່

•

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດປະເພດໃດທີ່ມີຄວາມສ�ຳຄັນ

•

ໃນຂອບເຂດໃດທີ່ລັດຈະສາມາດສ້າງເປັນນິຕິກ�ຳ ແລະ

•

ໃນປະເທດ?

ຂອບເຂດໃດທີ່ ປ ະຊາຊົ ນ ສາມາດຈະສາມາດເຂົ້ າ ເຖິ ງ
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ?

ສິ່ງໃດທີ່ຈະເປັນປະໂຫຍດສູງສຸດສ�ຳລັບປະຊາຊົນ?

•

ພ າ ກ ສ່ ວ ນ ໃ ດ ຂ ອ ງ ລັ ດ ຖ ະ ບ າ ນ ຈ ະ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊ ອ ບ ຕໍ່

•

ແມ່ ນ ຫຍັ ງ ທີ່ ເ ປັ ນ ນະໂຍບາຍທີ່ ສ າມາດວາງແຜນເພື່ ອ

ຮູບແບບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ຕແກຕ່າງກັນ?
ກ້າວໄປສູ່ເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້?

ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການສຶກສາໃນຮູບແບບຂອງລັດວິສາ
ຫະກິດແມ່ນມີມາແຕ່ດົນນານແລ້ວໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງ

ໃຕ້. ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ມາຈາກຮູບແບບການພັດທະນາໃນບັນດາ
ປະເທດພາກພື້ນອາຊີ

ເຊິ່ງເປັນການລົງທຶນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງໃນ

ວຽກງານການສຶ ກ ສາເພື່ ອ ໃຫ້ ເ ສດຖະກິ ດ ມີ ກ ານເຕີ ບ ໂຕ.

ຄວາມຮັ່ ງ ມີ ຖື ກ ສ້ າ ງຂຶ້ ນ ຈາກການເຕີ ບ ໂຕທາງເສດຖະກິ ດ

ເຫັນໄດ້ຈາກຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຂອງ PISA ແລະ PIAAC. ລັດຖະບານ

ເຂັ້ມແຂງເຊັ່ນນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງ
ໃຕ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມຫຼ້າຫຼັງ
ຜົນກະທົບຂອງຕະຫຼາດ.

ແລະ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,

ຫຼຸດຜ່ອນ

ໃນປະເທດ

ອາຊຽນລັ ດ ຖະບານສ່ ວ ນຫຼ າ ຍແມ່ ນ ເນັ້ ນ ໃນການລົ ງ ທຶ ນ ໃສ່
ການສຶກສາໃນລະບົບ.

ຮູບແບບອື່ນໆ

ຂອງການຮຽນຮູ້

ຕະຫຼອດຊີວິດ ເຊັ່ນ: ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃນ
ການເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ການຮຽນຮູ້ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກນັ້ນ
ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ເທົ່າທີ່ຄວນຈາກລັດຖະບານ.
SEAMEO
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ງົບປະມານທີ່ມີຈໍາກັດ

ກິດຈະກໍາມີຄວາມຍືນຍົງ.

ມີການດໍາເນີນການໂດຍອີງຕາມ

ແລະ

ກໍາລັງພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້

ເຊິ່ງຕ່າງຈາກສູນ

SEAMEO

ແຫ່ງອື່ນໃນປະເທດເຈົ້າພາບ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ມີການລົງທຶນຂອງ
ລັດທີ່ພຽງພໍ

ມີປະສົບການຫຼາຍ

ຄວາມສາມາດຫຼາຍໃນສາຂາທີ່ເລືອກ,

ແລະ

ມີຄວາມຮູ້

ສ�ຳລັບໃນກໍລະນີ

ປະເທດຫວຽດນາມແມ່ ນ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບກ່ ຽ ວກັ ບ ການຮຽນຮູ້
ຕະຫຼອດຊີວິດ ທີ່ງົບປະມານ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານແມ່ນມີ
ຈ�ຳກັດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ

ພ້ ອ ມທັ ງ ຄວາມສາມາດໃນການລະດົ ມ ທຶ ນ ຈາກຄູ່ ຮ່ ວ ມ
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ເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ານມີ ກ ານລົ ງ ທຶ ນ ໃນດ້ າ ນສຶ ກ ສາຢ່ າ ງຕໍ່ ເ ນື່ ອ ງ.

ບາງຕົ ວ ຢ່ າ ງຄວາມສໍ າ ເລັ ດ ຂອງປະທດສະມາຊິ ກ ສາມາດ

ກອງປະຊຸມຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ SEAMEO CELLL ຄັ້ງທີ 3 ແລະ ກອງປະຊຸມຜູ້ຊ່ຽວຊານ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
ໃນໂຄງການກ້າວໄປສູ່ວາລະການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໄລຍະ 2
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ກ່ຽວກັບຜູ້ແຕ່ງ: ດຣ. Que Anh Dang is an educational sociologist. She graduated from the
University of Bristol, UK. Her research interests include education and regionalism, the role of
international organisations in policy making, higher education in the knowledge economy, and
education diplomacy in Asia and Europe. She is a co-editor and an author of the book ‘Global
Regionalisms and Higher Education’ (2016).
ພັດທະນາໃນລະດັບສາກົນ, ເຊັ່ນ: UIL, DVV International

ແລະ ສູນກາງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງອາເຊັມ (ASEM

LLL Hub). ວິໄສທັດ ແລະ ບົດບາດຂອງລັດຖະບານອາຊຽນ

•

ໃນການຮ່ວມມືກັນມີຫຍັງແນ່? ຍັງເປັນຄ�ຳຖາມທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີ
ຄ�ຳຕອບ.

•

ຮູບແບບຂອງຄວາມຮ່ວມມືໃນລະດັບພາກພື້ນ

ໜຶ່ ງ ໃນຈຸ ດ ປະສົ ງ ຂອງການຮ່ ວ ມມື ໃ ນລະດັ ບ ພາກພື້ ນ ຂອງ

SEAMEO ແມ່ນການອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນຮູ້
ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ສ້າງຜົນປະ
ໂຫຍດຮ່ວມກັນຈາກບົດຮຽນທີ່ດີເດັ່ນ. ໂຄງການໄລຍະທີ 2
‘ ອ າ ຊ ຽ ນ ກ້ າ ວ ເ ຂົ້ າ ສູ່ ວ າ ລ ະ ກ າ ນ ຮ ຽ ນ ຮູ້ ຕ ະ ຫຼ ອ ດ ຊີ ວິ ດ ’
ເຊິ່ງກ�ຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະດ�ຳເນີນການ.
ແລະ

SEAMEO

CELLL

ປະເທດສະມາຊິກກ�ຳລັງຢູ່ໃນຂະບວນຊີ້ແຈງແນວ

ຄວາມຄິດ ແລະ ພັດທະນາຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບ
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນບໍລິບົດຂອງແຕ່ລະປະເທດ ແລະ
ໃນພາກພື້ນ.

ໃນຂັ້ນຕອນນີ້

ການຮ່ວມມືລະດັບພາກພື້ນ

ໃນການກ�ຳນົ ດ ວາລະສ�ຳລັ ບ ພາກພື້ ນ ໃນຮູ ບ ແບບການ

ສະໜັບສະໜູນເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການສົນທະນາໃນບໍລິບົດ
ຂອງແຕ່ລະປະເທດ.

ເອີຣົບກ່ຽວກັບການຕັ້ງເປົ້າໝາຍຮ່ວມກັນ,
ແລະ

ຫຼັກການທີ່ເປັນ

ໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານ.

ຕົວຢ່າງ:

ເປົ້າໝາຍໂດຍລວມຂອງຂອບຍຸດທະສາດຂອງສະຫະພາບ
ເອີຣົບ ‘ການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ປີ 2020’

ທີ່ໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2009 ແມ່ນ ‘ເຮັດໃຫ້ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ
ຊີວິດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມປະກົດຜົນເປັນຈິງ’; ແລະ ບັນດາ

ຕົ ວ ຊີ້ ວັ ດ ໄ ດ້ ຖື ກ ສ້ າ ງ ຂຶ້ ນ ເ ພື່ ອ ເ ປັ ນ ກ າ ນ ວັ ດ ແ ທ ກ ຕ າ ມ
ຈຸດປະສົງຂອງພາກພື້ນ.
•

ຜູ້ໃຫຍ່ຢ່າງໜ້ອຍ 15% ຄວນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຮຽນຮູ້

•

ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 15 ປິ ທີ່ສາມາດອ່ານ, ຄິດໄລ່, ແລະ

•

•

ຢ່າງໜ້ອຍ

95%

ຂອງເດັກນ້ອຍ

ເຖິງຊັ້ນບັງຄັບຂອງໂຮງຮຽນ)
ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
ຢ່າງໜ້ອຍ

20%

(ແຕ່
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ປີ

ຄວນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການ

ຂອງຈ�ຳນວນຜູ້ຮຽນຈົບໃນລະດັບ

ມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ 6% ຂອງປະຊາກອນທີ່ມີອາຍຸ
18-34 ປີ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນສາຍວິຊາຊີບຄວນໃຊ້ເວລາ
ຮຽນ ຫຼື ຝຶກອົບຮົມໃນຕ່າງປະເທດ. (ET 2020)

ເນື່ອງຈາກຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນຂັ້ນຕອນການພັດທະນາທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂະໜາດຂອງປະຊາກອນ ທີ່ຮັບຮູ້
ເຈດຈ�ຳນົງທາງການເມືອງ

ແລະ

ພັນທະສັນຍາທາງດ້ານ

ງົບປະມານ ຂອງບັນດາຜູ້ນ�ຳ ແລະ ຜູ້ກ�ຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ

ຫຼັ ກ ກ າ ນ ກ າ ນ ບໍ່ ແ ຊ ກ ແ ຊ ງ ໃ ນ ຄ ວ າ ມ ຮ່ ວ ມ ມື ໃ ນ ລ ະ ດັ ບ
ພາກພື້ນອາຊີຕາເວນອອກສ່ຽງໃຕ້
ກ�ຳນົດມາດຕະຖານ
ສະມາຊິກ.

ຫຼື

ທັງໝົດນີ້ບໍ່ແມ່ນການ

ເກນມາດຕະຖານສ�ຳລັບປະເທດ

ແຕ່ຮູບແບບໃດແທ້ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ?

ບາງທີມັນອາດຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າການສະໜັບສະໜູນ ແລະ
ການໂນ້ມນ້າວ.

ການຮ່ວມມືລະດັບພາກພື້ນອາດມີປະສິດ

ທິພາບຂຶ້ນຖ້າເຮົາໃຊ້ວິທີການບໍລິການຈາກເທິງລົງລຸ່ມ ແລະ

ການກ�ຳນົ ດ ນະໂຍບາຍໃນລະດັ ບ ພາກພື້ ນ ໃນສະຫະພາບ
ຮູບປະທ�ຳ

ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 18-24 ປີ ຄວນຢູ່ຕໍ່າກວ່າ 10%

ຕະຫຼອດຊີວິດ

ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດຄວນນ້ອຍກວ່າ 15%

ຢ່າງໜ້ອຍ 15% ຂອງປະຊາກອນທີ່ອາຍຸ 30-34 ປີ

ຄວນໄດ້ຮັບການສຶກສາໃນລະດັບການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນ
ບາງຮູບແບບ

ອັດຕາຜູ້ອອກໂຮງຮຽນ ຫຼື ການຝຶກອົບຮົມກ່ອນກ�ຳນົດ
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ຈາກລຸ່ມຂຶ້ນເທິງຮ່ວມກັນ. ເຊິ່ງໝາຍເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່
ຫຼາຍຂຶ້ນຂອງການບັນດາຜູ້ຮຽນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ

ພາກປະຊາສັ ງ ຄົ ມ ໃນທົ່ ວ ພາກພື້ ນ ໃນການສ້ າ ງໂຄງຮ່ າ ງ
ວາລະໃນລະດັບພາກພື້ນ. SEAMEO CELLL ໄດ້ຖືກ

ມອບໝາຍຈາກປະເທດສະມາຊິກ, ເຊິ່ງມີບົດບາດຫຼາຍກວ່າ
ເປັນເລຂາທິການ. ດັງ່ ນັນ
້ ການຮ່ວມມືຢາ່ ງໃກ້ຊດ
ິ ກັບສະຖາບັນ
ການຄົ້ນຄວ້າໃນປະເທດສະມາຊິກຄວນມີຄວາມສ�ຳຄັນຢ່າງ

ຍິ່ງຕໍ່ກັບການພັດທະນາຄວາມເປັນມືອາຊີບ
ຊ່ຽວຊານ ໃນໄລຍະຍາວ.
ໝາຍເຫດ:

ແລະ

ຄວາມ

ບົດຄວາມນີ້ມາຈາກຜູ້ຂຽນທີ່ຢູ່ໃນຂະບວນການ

ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາ SEAMEO CELLL ຕັ້ງແຕ່ປີ 2009.

ຈົດໝາຍຂ່າວ № 1 & 2/2018
Education for Everyone. Worldwide.
Lifelong.

ຕົວຢ່າງການໃຊ້ແນວຄວາມຄິດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
ໃນທາງປະຕິບັດ: ເມືອງແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ແລະ
ການທັດສະນະສຶກສາຂອງ ASPBAE
ພາບສະທ້ອນແນວຄວາມຄິດຂອງ ທ່ານ ລ�ຳພູນ ຫຼວງໄຊ
ກົມການສຶກສານນອກໂຮງຮຽນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ດຣ. ລ�ຳພູນ ຫຼວງໄຊ

ການແບ່ງປັນບົດຮຽນທີດ
່ ໃີ ນການຮຽນຮູຕ
້ ະຫຼອດຊີວດ
ິ ໄດ້ກາຍ
ເປັ ນ ຈຸ ດ ສຸ ມ ຂອງການພັ ດ ທະນານະວັ ດ ຕະກ�ຳທາງການ

ສຶກສາ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ກິດຈະກ�ຳຫຼາຍຢ່າງແມ່ນໄດ້ຖືກ
ຈັດຂຶ້ນທັງໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ. ໃນປີ 2017

ຂ້ າ ພະເຈົ້ າ ມີ ໂອກາດໄດ້ ເຂົ້ າ ຮ່ ວມກິດຈະກ�ຳການແລກປ່ຽນ

ບົດຮຽນທີ່ສ�ຳຄັນກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສອງຄັ້ງ.
ກິດຈະກ�ຳທ�ຳອິດແມ່ນ “ເມືອງແຫ່ງການຮຽນຮູ”້ ຫຼື “ກອງປະຊຸມ

ລະດັບພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ ເມືອງແຫ່ງການຮຽນຮູ້: ການ
ຮຽນຮູ້ເພື່ອອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງ”.

ກິດຈະກ�ຳນີ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ເມືອງ

Gwangmyeong, ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ ລະຫວ່າງວັນທີ

30-31 ເດືອນຕຸລາ ປີ 2017, ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ
2020

ຄົນ

ເຊິ່ງໃນນັ້ນແມ່ນບັນດານັກການສຶກສາ,

ຜູ້ກ�ຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ຈາກຫຼາຍ

ປະເທດໄດ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມແລກປ່ ຽ ນບົ ດ ຮຽນຕ່ າ ງໆໃນການສ້ າ ງ
‘ເມືອງແຫ່ງການຮຽນຮູ້’.

ຕ້ອງຮຽນຮູ້? ເມືອງແມ່ນສະຖານທີ່ໂດຍທົ່ວໄປ ທີ່ມີຄວາມ

ໜາແໜ້ນທາງດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ

ແລະ ມີຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ. ໃນສະພາບການ

ໄດ້ເກີດມີຄວາມກັງວົນໃຈກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ

ການດ�ຳລົງຊີວິດຂອງຊາວເມືອງເຊັ່ນ:
ສິ່ງແວດລ້ອມທາງສັງຄົມ

ແລະ

ຄວາມປອດໄພ,

ທ�ຳມະຊາດ

ແລະ

ຄວາມຍຸດຕິທ�ຳໃນສັງຄົມ ແລະ ອື່ນໆ. ແນວຄວາມຄິດໃນການ

ພັດທະນາເມືອງແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ຄືການພັດທະນາໃຫ້ເມືອງ

ກາຍເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ມີຄວາມສະຫງົບຮົ່ມເຢັນສ�ຳລັບຄົນທີ່
ດ�ຳລົງຊີວິດຢູ່. ເມືອງແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ແມ່ນແນວຄວາມຄິດ
ຂອງການພັດທະນາຊຸມຊົນໃນຍຸກໂລກາພິວັດ, ເຊິ່ງສ້າງຂຶ້ນ

ບົນພື້ນຖານນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານເພື່ອສົ່ງເສີມບຸກຄົນ
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທັງພາກລັດຖະບານ ແລະ

ເອກະຊົນ. ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຄວນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ

ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນ
ໃນເມືອງສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,
ສາມາດນ�ຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈ�ຳວັນ

ແລະ

ຮຽນຮູ້

ແລະ

ສ້າງສະພາບ

ແວດລ້ອມທາງທ�ຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອຄວາມສຸກ
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ.

ຖືກນ�ຳມາໃຊ້ໃນທົ່ວໂລກ

ແລະ ອີງຕາມຂໍ້ມູນປະຈຸບັນນີ້

ມີປະມານ 200 ເມືອງແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ທີ່ຢູ່ໃນກວ່າ 40

ປະເທດ. ສິ່ງທີ່ໄດ້ຈາກກິດຈະກ�ຳໃນຄັ້ງນີ້ຄື ແນວຄວາມຄິດ
ຂອງເມືອງແຫ່ງການຮຽນຮູ້ແມ່ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍສ�ຳລັບການ

ພັດທະນາຄຸນນະພາບການດ�ຳລົງຊີວິດຂອງຄົນເມືອງ ແລະ ມີ

ໂອກາດເປັ ນ ໄປໄດ້ ສູ ງ ທີ່ ຈ ະນ�ຳມາປັ ບ ໃຊ້ ໃ ນບໍ ລິ ບົ ດ ຂອງ
ປະເທດລາວ

ເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດໃນຫຼາຍດ້ານຕໍ່

ປະຊາຊົນໃນຕົວເມືອງ.

ໃນເດືອນຕໍມ
່ າ ຂ້າພະເຈົາ
້ ໄດ້ມໂ
ີ ອກາດໄດ້ເຂົາ
້ ຮ່ວມກິດຈະກ�ຳ

“ການທັດສະນະສຶກສາໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ: ການຮັບຮູ້
ວຽກງານການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ໃນລະບົ ບ ການສຶ ກ ສາ”
ສະມາຄົມ

ASPBAE

ຮ່ວມກັບຫ້ອງການ

ການສຶກສາ

ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສ (ONIE),

ເມືອງແຫ່ງການຮຽນຮູ້ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເປັນຫຍັງພວກເຮົາ

ປະຈຸບັນນີ້

ແນວຄວາມຄິດຂອງການສ້າງເມືອງແຫ່ງການຮຽນຮູ້ແມ່ນໄດ້

ກະຊວງສຶກສາທິການ, ປະເທດໄທ. ກິດຈະກ�ຳຄັ້ງນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ
ໃນວັນທີ 27-30 ເດືອນພະຈິກ 2017 ເຊິ່ງໄດ້ມີຕົວແທນຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມຈາກຫຼາຍປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ, ຜູ້ທີ່ເຮັດ

ວຽກກ່ຽວກັບການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດ
ວຽກດ້ານການສຶກສາ.

ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີໂອກາດທີ່ຈະທ�ຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ

ແນວຄວາມຄິດການຮຽນຮູຕະຫຼອດຊີວດ
ິ ໂດຍຜ່ານຜູຊ
້ ຽ່ ວຊານ
ຈາກສູນ SEAMEO CELLL ແລະ ອົງການ UNESCO

ປະຈໍາບາງກອກ ກ່ອນທີ່ຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້
ຕະຫຼອດຊີວິດ,
ປະເທດໄທ.

ແຜນງານ

ແລະ

ບົດຮຽນທີ່ດີເດັ່ນຈາກ

ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີໂອກາດໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ

ໂຄງການການຮຽນຮູ້ ທີ່ຈັດຂຶ້ນທີ່ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ເຊິ່ງ

ເປັ ນ ໂຄງການທີ່ ຈັ ດ ຂຶ້ ນ ພາຍໃຕ້ ແ ນວຄິ ດ ຂອງການສຶ ກ ສາ
ນອກໂຮງຮຽນ
ປະເທດໄທ.

ແລະ

ການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສຂອງ

ສິ່ ງ ທີ່ ຂ້ າ ພະເຈົ້ າ ໄດ້ ຮ ຽນຮູ້ ຈ າກການທັ ດ ສະນະສຶ ກ ສາຄັ້ ງ ນີ້
ຄືໃນກໍລະນີຂອງປະເທດໄທ

ເພື່ອເປັນການເພີ່ມໂອກາດ

ໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ
ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ກຸ່ມຄົນແມ່ນອີງຕາມເງື່ອນໄຂ
ບໍລິບົດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ແລະ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ດັ່ງນັ້ນ

ONIE ໄດ້ພັດທະນານິຕິກໍາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ
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ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສ
ເຊັ່ນ ກົດລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຫຼັກການ ເພື່ອນ�ຳໃຊ້ເປັນ
ແນວທາງໃນການວາງແຜນງານ

ແລະ

ກິດຈະກ�ຳ

ແລະ

ເພື່ອສ້າງຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ເຄືອຂ່າຍກັບພາກລັດ ແລະ
ເອກະຊົນ.
ຊີວິດ

ນອກຈາກນີ້ແນວຄວາມຄິດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ

ໃນປະເທດໄທແມ່ນຍັງໄດ້ລວມຢູ່ໃນ

ປັດຊະຍາ

ເສດຖະກິດພໍພຽງ ຂອງປະເທດໄທ ເຊິ່ງເປັນແນວຄວາມຄິດ
ຂອງພະລາຊາແຫ່ງປະເທດໄທ

ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມ

ຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍການບໍ່ຟຸມເຟືອຍ ເຊິ່ງເປັນ
ແນວທາງໃນການພັດທະນາສັງຄົມ

ແລະ

ພັດທະນາຊີວິດ

ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ດ້ວຍເຫດນີ້ ONIE ຈຶ່ງໄດ້ວາງ

ນະໂຍບາຍເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມບຸກຄົນທີ່ນ�ຳໃຊ້ ປັດຊະຍາ
ເສດຖະກິດພໍພຽງ ຫຼື

ບຸກຄົນທີ່ປະສົບຜົນສ�ຳເລັດໃນໜ້າທີ່

ຂອງຕົນ. ໂດຍສະເພາະ ແຂກທີ່ໄດ້ຮັບເຊີນມາເພື່ອແລກປ່ຽນ

ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ເຊັ່ນ ບຸກຄົນທີ່ປະຕິບັດວຽກງານທີ່
ນ�ຳໃຊ້ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ ເຊັ່ນ ທຸລະກິດທາງດ້ານກະສິກ�ຳ ຫຼື

ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນຄົວເຮືອນ, ທຸລະກິດທີ່ສ້າງລາຍຮັບ
ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ. ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍ້ດີເຫຼົ່ານີ້ ຊ່ວຍໃຫ້
ລັດຖະບານຫຼຸດການໃຊ້ຈ່າຍລົງ

ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງດ້ານ

ສະຫຼຸບແລ້ວ

ກິດຈະກ�ຳທັງສອງນີ້ພິສູດໄດ້ວ່າການຮຽນຮູ້

ຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນໄດ້ຕິດພັນກັບສັງຄົມ ແລະ ການດ�ຳລົງ
ຊີວິດປະຈ�ຳວັນຂອງພວກເຮົາ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,

ມັນມີ

ຄວາມຈ�ຳເປັ ນ ທີ່ ຈ ະຕ້ ອ ງມີ ນ ະໂຍບາຍທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງເພື່ ອ ໃຫ້

ເກີດການຮັບຮູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມຄຸນຄ່າ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ສ�ຳລັບທຸກຄົນ

ແລະ

ສ�ຳລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ,

ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບການປ່ຽນແປງ
ຂອງສັງຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ໄດ້ຮັບອິດທິພົນມາຈາກ

ກະແສໂລກາພິວັດ. ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສ�ຳຄັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ສ�ຳລັບສອງກິດຈະກ�ຳນີ້ແມ່ນ: ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນ
ເປັນວິທີການຮຽນຮູ້ແບບດັ້ງເດີມທີ່ຕິດພັນຢູ່ກັບສັງຄົມມະນຸດ

ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ຖືກຝຶກໃຫ້ເບິ່ງ ແລະ ຮູ້ສຶກພຽງແຕ່ວ່າເປັນວິຖີ
ຊີວິດດັ້ງເດີມ ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າມັນກົງກັນຂ້າມ. ດັ່ງນັ້ນ ຕອນນີ້
ພວກເຮົາຈຶ່ງຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ມຸມມອງແບບໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ເຮົາ

ເຫັນການສຶກສາໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຈາກນັ້ນຈຶ່ງທົບທວນ ແລະ
ອອກແບບກົດໝາຍ,

ແຜນງານການສຶກສາ

ນະໂຍບາຍ,

ຫຼັກການ

ແລະ

ລວມທັງຜົນການຮຽນຮູ້ທັງໝົດໂດຍ

ຜ່ານຊີວິດປະຈ�ຳວັນໃນລະບົບການສຶກສາຮູບແບບໃໝ່.

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ນອກຈາກນີ້,
ນະໂຍບາຍນີ້ ຍັ ງ ເປັ ນ ຍຸ ດ ທະສາດໃນການດຶ ງ ດູ ດ ປະຊາຊົ ນ

ເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກ�ຳການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດພ້ອມທັງເປັນ

© ASPBAE

ການສົ່ງເສີມພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ.
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ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຜູ້ໃຫຍ່:
ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ສູນພັດທະນາການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນສະມາຊິກຂອງ ALADIN
Isabelle Mischke, ສະຖາບັນເພື່ອການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງ UNESCO (UIL)
ເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເອກະສານ ສ�ຳລັບການຮຽນຮູ້
ຜູ້ໃຫຍ່

Isabelle Mischke

(ALADIN)

ສະໜັບສະໜູນການສ້າງເຄືອຂ່າຍ,

ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ລະຫວ່າງຫ້ອງສະໝຸດ, ສູນລວມເອກະສານ ແລະ ບໍລິການ
ຂໍ້ ມູ ນ ຂ່ າ ວສານໃນຂອບເຂດວຽກງານການຮຽນຮູ້ ສ�ຳລັ ບ

ຜູ້ໃຫຍ່. ວິໄສທັດຂອງສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ບ່ອນທີ່ຂໍ້ມູນ
ແລະ

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ,

ເອກະສານຕ່າງໆ ແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ເກັບຮວບຮວມ

ໄວ້ໃຫ້ທກ
ຸ ຄົນໄດ້ນ�ຳໃຊ້, ALADIN ມີສວ
່ ນຮ່ວມໃນການປັບປຸງ
ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້

ສ�ຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ລວມທັງ ພື້ນທີ່ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຮູ້ໜັງສືສ�ຳລັບ
ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ

COMFINTEA

V

ໃນເດືອນກໍລະກົດ 1997 ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າການ
ພັ ດ ທະນາເຄື ອ ຂ່ າ ຍສ�ຳລັ ບ ການຈັ ດ ການຮຽນຮູ້ ແ ມ່ ນ ພື້ ນ ທີ່
ທີ່ມີຄວາມສ�ຳຄັນເລັ່ງດ່ວນ.

ໃນປີຕໍ່ມາ,

ກໍໄດ້ມີການສ້າງ

ເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເອກະສານ ສ�ຳລັບການຮຽນຮູ້

ຜູ້ໃຫຍ່ (ALADIN) ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສ�ຳມະນາຂອງຊ່ຽວຊານ
ທີ່ເມືອງຮ�ຳບວກ, ເຊິ່ງກາຍເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງ ALADIN ມາຈົນ
ເຖິງປະຈຸນບັນ ແລະ ມີຜູ້ປະສານງານ ໂດຍແມ່ນທ່ານ Lisa
Krolak, ຫົວໜ້າຫໍສະໝຸດ ຂອງ UIL.

ຫຼາຍກວ່າ 100 ແຫຼ່ງ, ໃນກວ່າ 50 ປະເທດ ທົ່ວໂລກ
ເຊິ່ງບາງແຫ່ງ ແມ່ນຫ້ອງສະໝຸດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື
ໜ່ວຍງານການຄົ້ນຄວ້າ,

ບາງແຫ່ງແມ່ນສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ຂອງຫ້ອງການທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ
ໃນເດືອນກໍລະກົດ

2017

ແລະ

ແຫ່ງອື່ນໆ.

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງ

ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ທີ່ນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງທະບຽນເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ
ເຄືອຂ່າຍ ລາຍທີ່ 3 ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງງໃຕ້.

ເພື່ອບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ, ALADIN ເຮັດວຽກເພື່ອອ�ຳນວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການກ�ຳນົດນະໂຍບາຍການວິໄຈ

ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນການ
ຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່

ເຄືອຂ່າຍນີ້ປະກອບດ້ວຍການບໍລິການດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ແລະ

ການພັດທະນາແຜນງານ ດ້ວຍການພັດທະນາການເຂົ້າເຖິງ
ຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່.
ນອກນີ້ກໍຍັງເປັນຕົວແທນໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ລະຫວ່ງນັກວິໄຈ, ຜູ້ປະຕິບັດງານ ແລະ ຜູ້ກ�ຳນົດນະໂຍບາຍ.
ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບານຮຽນຮູ້ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ການຈັດ
ຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການບໍ ລິ ຫ ານຄວາມຮູ້ ສ�ຳລັ ບ ຜູ້ ໃ ຫຍ່ ນັ້ ນ

ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃນການແຈກຢາຍເອກະສານ
ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງການຮຽນຮູ້ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ທົ່ວເຖິງ.

ເວັບໄຊຂອງ ALADIN ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່
ສົມບູນທີ່ສຸດສ�ຳລັບຂອງການບໍລິການ ເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນ

ຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຫົວຂໍ້ອື່ນໆ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ນອກຈາກການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ�ຳລັບສະມາຊິກ

ທັງໝົດແລ້ວ ຍັງມີ Link ເຊິ່ງເປັນ Link ຂອງການຮຽນຮູ້ສ�ຳລັບ
ຜູ້ໃຫຍ່ອີກຫຼາຍກວ່າ 150 Link ແລະ ຊຸດເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ວຍໃຫ້

ອົງກອນການຮຽນຮູ້ສ�ຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ກຸ່ມຊຸມຊົນໃນການ

ຈັດລະບຽບແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເພື່ອເປັນການປັງປຸງປະສິດທິພາບຂອງ
ສູນໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ສະມາຊິກ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນ

ສະມາຊິກຈະໄດ້ຮັບສິ່ງພິມຫຼ້າສຸດທີ່ເປີດກວ້າງໃນການຮຽນຮູ້
ສ�ຳລັບຜູ້ໃຫຍ່, ການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່, ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ
ຊີວິດ ແລະ ວຽກງານວິຊາຊີບ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ເປັນລາຍ
ເດືອນໂດຍຜ່ານການແຈ້ງເຕືອນແບບອອນໄລ.
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ
ສະມາຊິກໄດ້ທີ່ ALADIN:

ALDIN

www.uil.unesco.org/library/aladin
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ສອງຄວາມສ�ຳເລັດໃນການຝຶກອົບຮົມ
ສ�ຳລັບການຝຶກຄູຝຶກ
Freyja Dixon, ຖຄງການອາສາສະໝັກອົດສະຕຣາລີ
ການເປັນຄູຝຶກສອນທີ່ເກັ່ງ

ບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ແຕ່ເຕັກນິກ

ການສິດສອນ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນເນື້ອໃນຂອງບົດສອນ
ເທົ່ານັ້ນ

ແຕ່ມັນຍັງຂຶ້ນກັບຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະສະຫຼະເວລາ

ຂອງທ່ າ ນໄດ້ ຫຼ າ ຍເທົ່ າ ໃດໃນການກະກຽມການຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ,

ທັກສະໃນການສື່ສານກັບຄູຝຶກຮ່ວມ, ສິ່ງທີ່ສ�ຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ
ວິເຄາະຄົ້ນຄ້ວາຕົວເອງ ແລະ ສາມາດຮັບຄ�ຳແນະນ�ຳຈາກຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັງຈາກການຝຶກ.

ຄູຝຶກຫຼັກຈາກພາກເໜືອແຂວງຫຼວງພະບາງ

ແລະ

ແຂວງ

ຊຽງຂວາງ ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນມີຄຸນສົມບັດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ
ທ່ານ

ນາງ

ກອງມະນີ

ແລະ

ທ່ານ

ຊໍ່

ຈາກແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ທ່ານ ນາງ ວັນ, ທ່ານ ບຸນທັນ
ຈາກແຂວງຊຽງຂວາງ.

ພວກເຂົາໄດ້ສ້າງຕັ້ງທີມເພື່ອສົ່ງຕໍ່ຄູ

ຝຶກ ການສຶກສາສ�ຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ສອງຄົນສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ
ພ້ອມກັນນັ້ນພວກເຂົາຍັງມີໂອກາດໄດ້ນ�ຳໃຊ້ທັກສະ

ແລະ

ນ�ຳຄວາມຮູ້ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນຊ່ວງເວລາຂອງການຝຶກ
ອົບຮົມຄູຝຶກເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກຕົວຈິງ.

ໂຮງຮຽນແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຂິ່ງມີຕົວແທນຈາກ 13 ແຂວງ

ບັນດາພະນັກງານສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັ້ນ

ເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ ພ້ອມທັງຄູຝຶກຈາກແຂວງຊຽງຂວາງ, ໂດຍທີ່
ພວກເຂົ າ ເດີ ນ ທາງເຖິ ງ ສະຖານທີ່ ຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ໃນຕອນບ່ າ ຍ

ຂ ອ ງ ວັ ນ ອ າ ທິ ດ ກ່ ອ ນ ມື້ ຈັ ດ ຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ພ ຽ ງ ແ ຕ່ ວັ ນ ດ ຽ ວ

ເຊິ່ງມັນເປັນເວລາສັ້ນໆ ໃນການກະກຽມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ
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ວັນຜ່ານໄປ

ບັນດາຄູຝຶກປະສົບ

ຜົນສ�ຳເລັດໃນການແນະນ�ຳກ່ຽວກັບທິດສະດີ
ຈິດຕະສາດຂອງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່,
ອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ເຊັ່ນ

ແລະ

ນ�ຳໃຊ້ທັກສະການຝຶກ

ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ

ດ້ານການຮຽນຮູ້ ລະດົມແນວຄິດ ແລະ ຈ�ຳລອງບົດບາດເພື່ອ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສ�ຳຄັນຂອງການໃຊ້ເຕັກນິກຕ່າງໆ
ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ.

ແຕ່ມັນກໍມີຊ່ວງເວລາສັບສົນເກີດຂຶ້ນ
ສື່ສານໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ,

ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມຈົບ.
ພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຢູ່ທີ່ສູນການ

ສຶກສານອກໂຮງຮຽນແຂວງຊຽງແຂວງ, ທີມຄູຝຶກໄດ້ຈັດການ
ເປັນທີ່ປຶກສາ. ຄັ້ງນີ້ ພວກເຂົາໄດ້ຮ່ວມກັນວາງແຜນການຝຶກ
ອົບຮົມຫຼາຍມື້ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າ
ມີຄວາມພ້ອມຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຄູຝຶກມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ

ໃນການສົ່ງຕໍ່ຄວາມຮູ້ ແລະ ເປີດກວ້າງຮັບຟັງຊຶ່ງກັນ ແລະ

ກັນ. ເມື່ອເວົ້າເຖິງວິທີປັບປຸງ. ສັງເກດໄດ້ຈາກພັດທະນາການ
ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກໄວ້ວາງໃຈຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຂອງທີມງານ
ຄູຝຶກ,
ຮົມ.

ອົງປະກອບສ�ຳຄັນທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຝຶກອົບ

ໃນລະຫວ່າງການທົບທວນຄືນມື້ສຸດທ້າຍ

ເມື່ອຄູຝຶກບໍ່ສາມາດ

ພວກເຂົາຕັດສິນໃຈຈັດຕາຕະລາງ

ສອນຮ່ວມກັນ ຄູຝຶກໄດ້ສະແດງອອກເລື່ອງຄວາມສາມາດທີ່
ດີໃນການຄິດທວນຄືນເລື່ອງ ນີ້ໃນລະຫວ່າງການທົບທວນຄືນ
ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນມື້ຕໍ່ໄປ. ຄູຝຶກຂອງພວກເຂົາ ທ່ານ

ສຸພາບ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອສັງເກດການ ແລະ ໃຫ້ຄ�ຳປຶກສາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະມື້ ທີມຄູຝຶກໄດ້ເລືອກ
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Freyja Dixon
ປະຈ�ຳການຢູ່ທີ່

ທ່ານນາງ

ກອງມະນີ ໄດ້ສະແດງຄ�ຳຄິດເຫັນວ່າ ຕົວລາວເອງໄດ້ເຂົ້າໃຈ

ເຖິງຄວາມສ�ຳຄັນກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ວ່າຄູຝຶກແຕ່ລະຄົນມີຈຸດ
ແຂງ ແລະ ເທັກນິກການອົບຮົມຂອງພວກເຂົາເອງ ພ້ອມທັງ

ການຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ຄັ້ ງ ທ�ຳອິ ດ ຈັ ດ ຂຶ້ ນ ທີ່ ສູ ນ ການສຶ ກ ສານອກ
ແລະ

ວ່ າ ປະຈຸ ບັ ນ ລາວເຂົ້ າ ໃຈແລ້ ວ ເຖິ ງ ເຫດຜົ ນ ທີ່ ບັ ນ ດາຄູ ຝຶ ກ ຄູ

ຝຶກອົບຮົມຂຶ້ນຄັ້ງທີ່ສອງໂດຍຮ່ວມກັບ ທ່ານ ນາງ ເບຄ�ຳ

ໃນຊ່ວງໄລຍະເດືອນສິງຫາ ແລະ ກັນຍາຂອງປີຜ່ານມາ ໄດ້ມີ

ທັງໝົດ.

ເອົ າ ຫົ ວ ຂໍ້ ທີ່ ພ ວກເຂົ າ ຕ້ ອ ງການປັ ບ ປຸ ງ ໂດຍບໍ່ ຈ�ຳເປັ ນ ຕ້ ອ ງ

ບອກ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ທ່ານ ບຸນທັນ ໃຫ້ຄ�ຳຄິດເຫັນ

ສາມາດບົ່ງບອກ ແລະ ຫາວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການເຮັດວຽກເປັນ
ທີມເພື່ອໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມຫຼ່ຽນໄຫຼຂຶ້ນຕື່ມ.

ເຮັດໄດ້ດີຫຼາຍການຝຶກຄູທີ່ພາກເໜືອ ແລະ ພວກເຮົາຫວັງວ່າ
ທ່ານຈະໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມຫຼາຍຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ!

ສູນພັດທະນາ

ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ຈົດໝາຍຂ່າວ № 1 & 2/2018
Education for Everyone. Worldwide.
Lifelong.

ການສ້າງສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນໃນແຂວງຄ�ຳມ່ວນ - ການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງ DVV International ແລະ Luxembourg
Development
ດອກຄ�ຳ ຊົມສີຫາປັນຍາ & Raphaela Hess
DVV International ປະຈ�ຳພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ຄິດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງ ສຮຊ ພາຍຫຼັງທີ່ໝົດໂຄງການ.
ພາຍຫຼັງສ�ຳເລັດການກໍ່ສ້າງແລ້ວ

ຊາວບ້ານກໍໄດ້ເລືອກຫົວຂໍ້ສ�ຳລັບ

ການຝຶກອົບຮົມ 10 ຫົວຂໍ້ ເພື່ອຈະຈັດໃນ ສຮຊ ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໄດ້ມີ

ການເນັນ
້ ໜັກໃສ່ການຈັດຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານກະສິກ�ຳ ແຕ່ການຕໍາ່ ຫູກ,

ການຫຼິ້ນດົນຕີພື້ນເມືອງ ແລະ ທັກສະໃນການສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກກໍຍັງ
ເປັນທີ່ຕ້ອງການ.

ກິດຈະກ�ຳທີ່ເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດ

ແລະ

ເດືອນສິງຫາ 2017 ແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າໄດ້ມີຜູ້ເຂົາຮ່ວມທີ່ຫຼາກ
ຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: ຊາວໜຸ່ມ, ຍິງ-ຊາຍ. ໂຄງການນີ້ໄດ້ສະຫຼຸບຜົນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ

ທີ່ເມືອງທ່າແຂກໃນເດືອນພະຈິກ 2017 ເຊິ່ງໄດ້ມີບັນດາຕົວແທນຈາກ
DVV International, LuxDev, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ
ມີອຸປະກອນໃດແນ່ທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ໃນການຈັດຕັ້ງ ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ

(ສຮຊ) ໃນແຂວງຄ�ຳມ່ວນ? ການສ�ຳຫຼວດຂັ້ນພື້ນຖານຂອງບ້ານເປົ້າ
ໝາຍ,

ຄວາມສ�ຳພັນທີ່ດີໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອ�ຳນາດການ

ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ໄມ້ ແລະ ອຸປະກອນ
ສ�ຳລັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບັນດາການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ. ແລະ ທັງໝົດນີ້
ແມ່ນໄດ້ມີການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າຫາກັນ.
2016

ແລະ

ເດືອນທັນວາ

2017,

ໃນລະຫວ່າງເດືອນເມສາ

ໄດ້ດ�ຳເນີນໂຄງການພັດທະນາລຸກຊ�ຳບວກ

DVV

International

(LuxDev)

ໃນເມືອງມະຫາໄຊ ແລະ ບົວລະພາ.

ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໂດຍຜ່ານການສ�ຳຫຼວດຂັ້ນພື້ນຖານໃນຕອນຕົ້ນ

ຂອງໂຄງການ. ຜົນຂອງການສ�ຳຫຼວດໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈ�ຳເປັນ
ໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກັບໜ່ວຍງານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊາວບ້ານກ່ຽວກັບ

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ການຈັດການສູນ ສຮຊ ເຊິ່ງແມ່ນເປົ້າໝາຍຫຼັກ
ຂອງໂຄງການນີ້. ຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ DVV International ໄດ້
ແລະ

ກິລາແຂວງຄ�ຳມ່ວນ

ແລະ ພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງທີໄ
່ ດ້ດ�ຳເນີນໂຄງການ. ປະຊາຊົນ

ໃນໝູບ
່ າ້ ນໄດ້ມສ
ີ ວ
່ ນຮ່ວມໃນການກໍສ
່ າ້ ງຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ ການ
ຝຶກທັກສະໃນການກໍ່ສ້າງຈາກຄູຝຶກທີ່ມາຈາກໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ.

ການມີ ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມຂອງປະຊາຊົ ນ ຕັ້ ງ ແຕ່ ໃ ນຂັ້ ນ ຕອນທ�ຳອິ ດ ແມ່ ນ ມີ
ຄວາມສ�ຳຄັນໃນການສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົາເຈົາມີຄວາມຮູ້ສຶກເປັນເຈົ້າຂອງ
ສະຖານທີ່.

ນອກຈາກນີ້,

ແລະ

ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ເຂົ້າຮ່ວມ.

ການລາຍງານ

ກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງ ສຮຊ ໄດ້ແມ່ນນ�ຳສະເໜີໂດຍທີມຜູ້ບໍລິຫານ
ແລະ ຊາວໜຸ່ມ.

ດັ່ງນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ເກັບກ່ຽວໄດ້ຈາກໂຄງການນີ້? ມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ປະກົດຜົນອອກ
ຢ່ າ ງຈະແຈ້ ງ ວ່ າ ການສ�ຳຫຼ ວ ດຂັ້ ນ ພື້ ນ ຖານໃນໄລຍະເລີ່ ມ ຕົ້ ນ ຂອງ

ໂຄງການແມ່ນເຄື່ອງມີສ�ຳຄັນໃນການກ�ຳນົດຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງ ສຮຊ. ສຮຊ

ຂອງບ້ານໂພນໄຊ ແລະ ບ້ານດູ ແມ່ນຊາວບ້ານສາມາດເຂົ້າໄປໃຊ້
ບໍລິການໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ. ນອກຈາກນີ້, ມັນຍັງສະແດງໃຫ້

ໃນໂຄງການນີ້ມີບ້ານເປົ້າໝາຍ 2 ບ້ານຄື ບ້ານໂພນໄຊ ແລະ ບ້ານດູ,

ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບພະແນກສຶກສາ

ກິລາແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ

ຜູ້ບໍລິຫານ

ສຮຊ

ແລະ

ພະນັກງານຈາກພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເມືອງຍັງໄດ້ເຂົາຮ່ວມການ

ເຫັນຜົນດີຂອງການໃຫ້ປະຊາຊົນໃນໝູ່ບ້ານມີສ່ວນຮ່ວມຕັ້ງແຕ່ຕອນ

ເລີ່ມຕົ້ນກໍ່ສ້າງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນແງ່ຂອງສິ່ງທ້າທາຍອີກຢ່າງໜຶ່ງ

ສ�ຳລັບ ສຮຊ ກໍຄື ການຄົມມະນາຄົມລະຫວ່າງເມືອງຫາບ້ານແມ່ນພົບ
ກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນໃນລະດູຝົນ.

ການມີ

ສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນໃນການບໍລິຫານໂຄງການແມ່ນໄດ້ມີ
ປັນຫາໃນບາງດ້ານເຊັ່ນ: ການສື່ສານ ແລະ ການປະສານງານແມ່ນ
ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍ. ສຸດທ້າຍແລ້ວ ສິ່ງສ�ຳຄັນໃນການສ້າງ ສຮຊ ບໍ່ພຽງ

ແຕ່ເປັນຫ້ອງຮຽນຮູ້ໜັງສື ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ສາມາດໃຊ້ງານ
ໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບ ເຊັ່ນ: ການຈັດກອງປະຊຸມບ້ານ ຫຼື ການສະເຫຼີມ

ສະຫຼອງຕ່າງໆ ໃນບ້ານ. ເຖິງວ່າການປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ
ບໍ່ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການນີ້, ແຕ່ໃນກອງປະຊຸມຖອດຖອນ
ບົດຮຽນກໍສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າຄວານເພີ່ມວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ເຂົ້າໄປໃນ
ໂຄງການໃນອະນາຄົດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນ ເພື່ອ
ໃຫ້ເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ການປ່ຽນແປງຂອງຊາວບ້ານ.

ຝຶກອົບຮົມການຈັດການເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈແນວຄວາມ

16

ຈົດໝາຍຂ່າວ № 1 & 2/2018
Education for Everyone. Worldwide.
Lifelong.

ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນເປັນສູນກາງຂອງຊຸມຊົນ ຕົວຢ່າງຈາກປະເທດເຢຍລະມັນ
Ortwin Rosenke, ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ໝູ່ບ້ານHennstedt, ປະເທດເຢຍລະມັນ
ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ (ສຮຊ) ແມ່ນຊື່ທີ່ບອກພວກເຮົາວ່າມັນຄວນຈະ
ເປັນຂອງຊຸມຊົນ, ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ
ເປັນພື້ນທີ່

ທີ່ສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ

ຢູ່ໃນໃຈກາງຂອງ

ຊຸມຊົນ. ໃນໝູ່ບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງຂອງໝູ່ບ້ານ Hennstedt ຢູ່ພາກເໜືອ
ຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ, ຜູ້ບໍລິຫານ ສຮຊ ທ່ານ Ortwin Rosenke

ໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ. ປະຊາຊົນໃນບ້ານ Hennstedt 2000

ກວ່ າ ຄົ ນ ບໍ່ ຕ້ ອ ງໄປໄກເພື່ ອ ຊອກຫາສິ່ ງ ອໍ າ ນວຍຄວາມສະດວກ
ເນື່ອງຈາກທັງໝົດນັ້ນແມ່ນມີຢູ່ໃນ

ສຮຊ

ແຫ່ງນີ້ແລ້ວ.

ສຮຊ

ແຫ່ງນີ້ໄດ້ສະໜອງຫຼັກສູດຫຼາຍຢ່າງ ລວມທັງບ້ານພັກ, ຮ້ານອາຫານ
ແລະ ກາເຟ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມສາມາດພັກເຊົາ ແລະ ກິນ-ດື່ມ

ພ້ອມກັບປະຊາຊົນໃນບ້ານ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີ ພຶ້ນທີ່ສ�ຳລັບການຈັດ

ກອງປະຊຸມ ແລະ ການວາງສະແດງ ທີ່ມີທັງຂະໜາດນ້ອຍຫາໃຫຍ່.
ຄວາມສະດວກສະບາຍອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄື

ສຮຊ

ນີ້ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງ

ຂອງໝູ່ບ້ານ Hennstedt, ຕິດກັບໂບດ. ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າມັນເປັນ
ສະຖານທີ່ ທີ່ຊອກຫາງ່າຍ ແຕ່ຍັງມີບ່ອນຈອດລົດທີ່ພຽງພໍ.
ສຮຊ

ແຫ່ງນີ້ຮຽກອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ

Inne

Merrn,

ເຊິ່ງໝາຍເຖິງ

“ທາງກາງ” ໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນເມື່ອເວົ້າໃນແງ່ປຽບທຽບດ້ານສະຖານທີ່
ຕັ້ງ. ໃນແງ່ຂອງພື້ນທີ່ການນ�ຳໃຊ້ Inne Merrn ມີຫ້ອງກວ້າງຂວາງ

ທີ່ມີເວທີເໝາະສ�ຳລັບການສະແດງລະຄອນ ຫຼື ການຊຸມນຸມຂະໜາດ
ນ້ອຍ, ຫ້ອງໃຫຍ່ສາມາດແບ່ງຂັ້ນເປັນຫຼາຍຫ້ອງ ເຊິ່ງຖືກນ�ຳໃຊ້ເປັນ
ສະໂມສອນກິລາທ້ອງຖິ່ນ

ແລະ

ອື່ນໆ

ສ�ຳລັບການຈັດປະຊຸມ.

ລາຍໄດ້ຈາກຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກາເຟ, ບ້ານພັກ ແລະ ການເຊົ່າ
ສະຖານທີ່ສ�ຳລັບຈັດການແມ່ນເປັນລາຍໄດ້ທີ່ຍືນຍົງຂອງສູນແຫ່ງນີ້.
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ນອກຈາກນີ້, Inne Merrn ຍັງເປັນສາຂາຂອງຫ້ອງການກາແດງ,
ຫ້ອງການໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວ

ແລະ

ອື່ນໆ

ທີ່ໄດ້ຖືກ

ມອບໝາຍຈາກສະພາທ້ອງຖິ່ນ. ໃນບາງມື້ ຕໍ່ອາທິດ ຫຼື ຕໍ່ເດືອນ
ສະມາຊິກຈະໄປທີ່ສູນ

ສຮຊ ເພື່ອຈະໄປໃຊ້ບໍລິການ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ

ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເມືອງ.

ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນນີ້ສ້າງຂຶ້ນໃນ “ຮູບແບບ 3 ການບໍລິການ”, ເຊິ່ງ

ປະກອບດ້ວຍກິດຈະກໍາສ້າງລາຍໄດ້, ການໃຫ້ບໍລິການສາທາລະນະ
ແລະ ເປັນຈຸດສູນກາງການນັດພົບສ�ຳລັບປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ

ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ. Inne Merrn ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສຮຊ ໃນບໍລິບົດ

ຂອງຊຸມຊົນເປັນສູນກາງຄວາມຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ຍືນຍົງສ�ຳລັບທຸກຄົນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນຈະແຕກຕ່າງໄປຈາກບໍລິບົດຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ຄ

ວາມສ�ຳເລັ ດ ຂອງມັ ນ ອາດຈະເປັ ນ ແຮງຂັ ບ ເຂື່ ອ ນໃນການປັ ບ ປຸ ງ ໃນ
ອະນາຄົດ.
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ການສ�ຳມະນາ ນາໆຊາດກ່ຽວກັບການສຶກສາ
ເພື່ອການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ທີ່ຄຸນໝິງ, ປະເທດຈີນ
ວັນທີ 18-22 ເດືອນທັນວາ 2017
Raphaela Hess, DVV International ປະຈ�ຳພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
DVV

ໃນຫົວຂໍ້

International

ໄດ້ຖືກເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມສໍາມະນາ

“ການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາຊົນນະບົດ”

ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງຄຸນໝິງ,
ປີຜ່ານມາ.

International

ປະເທດຈີນ,

ໃນເດືອນທັນວາ

ຕົວແທນເຂົ້າຮ່ວມຈາກຫ້ອງການ

ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

DVV

ແມ່ນ

ທ່ານ ນາງ ດອກຄ�ຳ ຊົມສີຫາປັນຍາ, ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ
ຮຽນຮູ້ໜັງສື

ແລະ

ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ແລະ

ພ້ອມທັງບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ ອີກ 3 ທ່ານທີ່ເປັນຕົວແທນຈາກ
ສປປ ລາວ: ທ່ານ ຮສ. ປອ. ອາທິດອຸໄທ ຈະຕຸພອນໄຊ,
ຄະນະບໍດີ,
ຊາດລາວ.

ຄະນະສຶກສາສາດ,

ທ່ານ

ຮສ.

ປອ.

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ
ສິລິນທອນ

ສັກລໍຄ�ຳ

ຜູ້ອ�ຳນວຍການຂອງ ສູນ SEAMEO CED (SEAMEO
Center for Community Education Development)

ແລະ ທ່ານ ແສງອາລຸນ ບຸດສະດີ, ກົມການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ງານສ�ຳມະນາ
ຄັ້ງນີ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍອົງການ

UNESCO

ປະຈໍາເມືອງປັກກິ່ງ

ແລະ ມາຫາວິທະຍາໄລຢູນໜານ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ
ທາງການກະເສດຢູນໜານ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ 9 ປະເທດ
ຈາກ ປະເທດຈີນ, ບັງກະລາເທດ, ກ�ຳປູເຈຍ, ສປປ ລາວ,

ມຽນມາ, ເນປານ, ປາກີສະຖານ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ

ລວມທັງຜູ້ແທນຈາກອົງການ UNESCO ປະຈ�ຳເມືອງປັກກິ່ງ,
ສະຖາບັນ

UNESCO

ສ�ຳລັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ,

ສູນ China INRULED, SEAMEO CED, ມະຫາ
ວິທະຍາໄລເປີດເມືອງປັກກິ່ງ,

ສະຖາບັນ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ແຫ່ງອາຊຽນ (AIT) ແລະ DVV International.

ຈຸດປະສົງໂດຍລວມຂອງການສ�ຳມະນາແມ່ນການນ�ຳສະເໜີ

ພາບລວມຂອງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນພາກພື້ນກ່ຽວກັບການ

ສຶກສາເພື່ອການປ່ຽນແປງໃນຊົນນະບົດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຈົນ.

ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ນ�ຳສະເໜີກ່ຽວກັບ

ສະພາບການຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ບົດຮຽນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ

ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ. ທ່ານ ນາງ ດອກຄ�ຳ ໄດ້ສ�ຳນະເໜີກ່ຽວກັບ

ວຽກງານຂອງ DVV International ທີແ
່ ຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໂດຍສະເພາະປະສົບການກ່ຽວກັບ ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນເຊິ່ງ
ເປັ ນ ຍຸ ດ ທະສາດຂອງການພັ ດ ທະນາການສຶ ກ ສາຜູ້ ໃ ຫຍ່ ໃ ນ
ໃນເຂດຊົນນະບົດ. ບົດນ�ຳສະເໜີອື່ນໆ ໄດ້ກວມເອົາຫົວຂໍ້
ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍການສຶກສາໃນຊົນນະບົດ ແລະ ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະປະເທດ, ປະສົບການ ການຮຽນຮູ້

ຂອງຄູ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊົນເຜົ່າ ໃນບໍລິບົດຂອງ
ທ້ອງຖິ່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ໃນມື້ທີສອງ ຈົນເຖິງມື້ສຸດທ້າຍຂອງການສ�ຳມະນາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສວນກະສິກ�ຳຊີວະພາບ ທີ່ໄດ້ມີການປູກໄມ້
ໃຫ້ໝາກ ແລະ ພືດຜັກ ແລະ ການລ້ຽງສັດ ເຊັ່ນ: ແບ້, ໄກ່

ແລະ ນົກຍູງ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດດ້າ
ນກະສິກ�ຳ ແລະ ການຕະຫຼາດຂອງຂອງສວນດັ່ງກ່າວ ແລະ

ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ຈັດຈ�ຳໜ່າຍສິນຄ້າ. ທ່ານ ນາງ
ດອກຄ�ຳ

ມີຄວາມຮູ້ສຶກສາການໄປສ�ຳມະນາຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີ

ປະໂຫດຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາບົດຮຽນ
ທີ່ ໄ ດ້ ຈ າກການຢ້ ຽ ມຢາມນີ້ ມ າໝູ ນ ໃຊ້ ໃ ນໂຄງການຢູ່ ເ ມື ອ ງ

ນອງ ແລະ ເຊໂປນ. ໂຄງການສວນກະສິກ�ຳຊີວະພາບແມ່ນມີ
ທ່າແຮງທີ່ດີຫຼານສ�ຳລັບການຕະຫຼາດ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ

ຂ້ າ ພະເຈົ້ າ ຈະເກັ ບ ຮວບຮວມຕົ ວ ຢ່ າ ງເຫຼ່ົ າ ນີ້ ໄ ປໝູ ນ ໃຊ້ ໃ ນ
ໂຄງການ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈມາຍັງ UNESCO ປັກກິ່ງ
ແລະ ບັນດາຜູຮ
້ ບ
ັ ຜິດຊອບໃນການຈັດງານ ທີໄ
່ ດ້ຈດ
ັ ກິດຈະກ�ຳ

ຮູບແບບນີ້ຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາມີໂອກາດຮຽນຮູ້ເອົາບົດຮຽນ

ທີ່ດີຈາກພວກເຂົາ”. ໃນມື້ດຽວກັນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສ�ຳມະນາຍັງ
ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມພິພິດຕະພັນທາງການກະເສດ

ເຊິ່ງເປັນຈຸດ

ເລີມ
່ ຕົນ
້ ຂອງການເຮັດສວນ ແລະ ວັດທະນະທ�ຳໃນປະເທດຈີນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສ�ຳມະນາຄັງ້ ນີເ້ ປັນໂອກາດອັນດີສ�ຳລັບ

ບັນດາຕົວແທນຈາກປະເທດຕ່າງໆ ໃນການແລກປ່ຽນຄວາມ

ຄິດເຫັນ ແລະ ແນວທາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີດີທີ່ສຸດ.
ທ່ານນາງ ດອກຄ�ຳ ກັບມາເຖິງປະເທດລາວ ພ້ອມທັງກະເປົາເ

ດີນທາງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຄິດທີ່ກ�ຳລັງລໍຖ້າທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນ
ປີໃໝ່ພ້ອມກັບແຮງບັນດາໃຈສ�ຳລັບສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ.
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ການປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການອອກແບບຊຸດການ
ຮຽນການສອນ: ການນ�ຳໃຊ້ Soft Skills ເຂົ້າໃນ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ພັນມະຫາ ຜາງທະວົງ, ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ດາລຸນີ ສີສຸລາດ, DVV International ປະຈ�ຳພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ໃນວັນທີ 8-9 ພະຈິກ 2017, ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລືກ່ຽວກັບ

“ການປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການອອກ

ແບບຊຸດການຮຽນການສອນ: ການນ�ຳໃຊ້ Soft

Skills

ເຂົ້າໃນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ” ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນທີ່ສູນ
SEAMEO CELLL ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຮຈິມິນ, ປະເທດ

ຫວຽດນາມ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 15 ທ່ານ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ອ�ຳນວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ ທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງ
ການສຶກສາມາຈາກປະເທດ
ຫວຽດນາມ.

ກ�ຳປູເຈຍ,

ລາວ

ແລະ

ທັງໝົດໄປທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງສະບັບຮ່າງນີ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນມາຈາກການຝຶກ

ອົບຮົມ “ການນ�ຳໃຊ້ທັກສະ Soft Skills ເຂົ້າໃນວຽກງານ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ”

ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍ

DVV

International ແລະ ສະມາຄົມການວິໄຈແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນອາຊີ (PRIA) ຈາກປະເທດອິນເດຍ ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ

2017 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ຄັ້ງຕໍ່ມາແມ່ນ

SEAMEO CELLL ກ�ຳລັງດ�ຳເນີນໂຄງການອອກແບບຊຸດ
ການຮຽນການສອນສ�ຳລັບຄູຝຶກ: ການນ�ຳໃຊ້ Soft Skills
ເຂົ້າໃນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ພາຍໃຕ້ທຶນ

ສະໜັບສະໜູນຂອງ DVV International. ໂຄງການນີ້ ມີຈຸດ

ປະສົ ງ ເພື່ ອ ນ�ຳສະເໜີ ວິ ທີ ກ ານນ�ຳໃຊ້ ປຶ້ ມ ຄູ ມື ສ�ຳລັ ບ ຄູ ຝຶ ກ

ເພື່ອເປັນການສາທິດບົດຮຽນ ແລະ ທົບທວນຊຸດການຮຽນ
ການສອນໂດຍນ�ຳໃຊ້ວິທີການຝຶກສອນຕົວຈິງ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ດ�ຳເນີນການໂດຍທ່ານ

ດຣ.

Walter

ຮ່າງຂອງຊຸດການຮຽນການສອນດັ່ງກ່າວ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມ
ດຣ. Walter Baeten ໄດ້ເກັບລວບລວມຄ�ຳແນະນ�ຳ ແລະ

ຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອນ�ຳໄປປັບປຸງຊຸດການ

ຮຽນການສອນນີ້ໃຫ້ສົມບູນຂຶ້ນຕື່ມ. ໃນຂັ້ນຕອນການຝຶກສອ
ນຕົວຈິງແມ່ນໄດ້ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ອອກເປັນ 3 ກຸ່ມ ໂດຍອີງ
ຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນຊຸດການຮຽນການສອນ

ການທົດລອງ

ຝຶກສອນ 3 ຫົວຂໍ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຄື: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ
ການຮ່ວມມື ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນທີມງານ, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວ

ກັບພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນ�ຳ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການ

ສື່ສານລະຫວ່າງບຸກຄົນ. ຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນໃຊ້ແຜນການສອນ
ສະບັບຮ່າງຈາກທີ່ປຶກສາໂຄງການທີ່ໄດ້ກຽມໄວ້ໃຫ້ ເພື່ອເປັນ
ການທົດລອງ ແລະ ປະເມີນຜົນໄປພ້ອມກັນ.

ຄ�ຳແນະນ�ຳ ແລະ ຄ�ຳເຫັນກ່ຽວກັບຊຸດການຮຽນການສອນ
ສະບັ ບ ຮ່ າ ງແມ່ ນ ໄດ້ ຖື ກ ເກັ ບ ລວບລວມໃນຕອນທ້ າ ຍຂອງ

ກອງປະຊຸມ. ຄ�ຳເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສ່ວນຫຼາຍແມ່ນແນະນ�ຳ
ໃຫ້ມີວິທີການສອນ ແລະ ເຕັກນິກທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນສ�ຳລັບຈັດ
ກິດຈະກ�ຳ ເຊັ່ນ: ກໍລະນີສຶກສາ, ວີດີໂອ ແລະ ກິດຈະກ�ຳທີ່
ແຕກຕ່າງກັນໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ,

ປະເທດກ�ຳປູເຈຍ

ໃນ

ເດືອນກຸມພາ 2016 ໂດຍແມ່ນການຮ່ວມມືກັນຂອງ DVV
International, PRIA ແລະ ອົງການ NGO Education

Partnership (NEP) ຈາກປະເທດກໍາປູເຈຍ ໃນຫົວຂໍ້ “ການ
ຝຶກອົບຮົມລະດັບພາກພື້ນສ�ຳລັບຄູຝຶກ ໃນການນ�ຳໃຊ້ Soft

Skills ເຂົ້າໃນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ”. ພາຍຫຼັງ

ການຝຶກອົບຮົມຫຼາຍຄັ້ງ PRIA ຈຶ່ງໄດ້ຈັດທ�ຳຄູ່ມືສ�ຳລັບການ
ຝຶກອົບຮົມສ�ຳລັບຜູ້ອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກ: ການນ�ຳໃຊ້ Soft

Baeten, ທີ່ປຶກສາຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງເພີ່ນໄດ້ເປັນຜູ້ກະກຽມ

ຄ�ຳເຫັນຕ່າງໆ

ປະຊຸມແລ້ວ ທາງທີມງານຜູ້ຈັດກອງປະຊຸມຈະນ�ຳເອົາຄ�ຳເຫັນ

ພາຍຫຼັງກອງ
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ເຂົ້າໃນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ສະບັບ

ສາອັງກິດ ເພື່ອນ�ຳໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງສ�ຳລັບການຈັດຝຶກອົບຮົມ.

ຈົດໝາຍຂ່າວ № 1 & 2/2018

ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ

ເວັບໄຊສຳຄັ
ນໃນພາກພືWorldwide.
້ນ
Education
for Everyone.
www.aspbae.org
Lifelong.
www.pria.org
www.seameocelll.org
ສິ່ງພິມທີ່ໜ້າສົນໃຈ
Adult Education and Development
AED 84: Inclusion and Diversity
AED 83: Skills and Competencies
AED 82: Global Citizenship Education

ຈົດໝາຍຂ່າວ ໃນພາກພື້ນ
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

AED 81: Communities
ທັດສະນະນາໆຊາດ ໃນວຽກງານການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ
IPE 78: Adult education as a key to development challenges and success factors
IPE 76: Refugees: A challenge for adult education
IPE 75: Agenda - 2030 - Education and Lifelong Learning
in the Sustainable Development Goals
IPE 74: 21th Century Mass Graves - Proceeding of the
International Conference Tbilisi, Georgia

ຈັດພິມໂດຍ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ
ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ
ໃນອາຊີໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ກອງບັນນາທິການ: ປ.ອ. ກ້າ ສະເຫຼີມສຸກ, ພິລານີ ພິດສະໄໝ,
ອຸ່ນເພັງ ຄຳມັງ, ຂັນທອງ ອິນທະຈັກ
ທີມງານບັນນາທິການ: ດາລຸນີ ສີສຸລາດ, ຣາຟາເອລາ ເຮສ,
ດອກຄຳ ຊົມສີຫາປັນຍາ, ສົມໃຈ ແກ້ວເມກ,
ສຸກສະບາຍ ແກ້ວເມືອງເໜືອ
ບັນນາທິການ: ອູເວິ ກາກເຕິນສະແລເກິ

ສິ່ງພີມໃໝ່
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
ຫ້ອງການປະຈຳພາກພື້ນອາຊີ
ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
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

Education for Everyone. Worldwide.
Lifelong.
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