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ບົດບັນນາທິການ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ,
ໃນປື້ມຂອງທ່ານ ມານຄອມ ເອສ ໂນ (Malcolm S. Knowles) “ນັກຮຽນຜູ້ໃຫຍ່”, ເພີ່ນແມ່ນໜຶ່ງໃນ
ນັກວິໄຈ ໃນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ເພີ່ນກ່າວວ່າການຮຽນຮູ້ ຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ

ຜູ້ໃຫຍ່ ຂ້ອນຂ້າງ ຈະແຕກຕ່າງກັບການຮຽນຮູ້ຈາກຕອນຍັງເດັກ. ເພີ່ນໄດ້ພັດທະນາ ຫຼັກການພື້ນຖານ
ຂອງການຮຽນຮູ້ຜູ້ໃຫຍ່.

ໜຶ່ງໃນຫົກຫຼັກການ ຄືຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ຕ້ອງຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈຶ່ງຄວນຮຽນ, ພວກເຂົາຕ້ອງການຮຽນຫຍັງ ແລະ ຮຽນແນວໃດ,
ມັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? ຖ້າພວກເຮົາຄິດຢ່າງຖີ່ຖ້ວນກ່ຽວກັບມື້ຮຽນຂອງພວກເຮົາ, ເຮົາບໍ່ສາມາດຕອບຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ໄດ້. ພວກເຮົາ

ເຊື່ອໃຈຄູ ຫຼື ບໍ່ສົນໃຈວ່າຍ້ອນຫຍັງ, ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ແນວໃດ. ວິທີການສອນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ນີ້ອາດແມ່ນສຳລັບເດັກນ້ອຍ (ເຖິງວ່າການການ

ວິໄຈບົ່ງບອກວ່າທິດສະດີການສອນເດັກບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບເດັກ). ແນວໃດກໍຕາມ, ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສຳລັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່.
ຜູ້ໃຫຍ່ ຄວນຈະຮູ້ຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຈາກການຮຽນຮູ້ - ແລະ ຜົນເສຍຂອງການບໍ່ໄດ້ຮຽນ. ສຳລັບພວກເຮົາ, ຄູ ແລະ ຄູຝຶກ
ນີ້ແມ່ນມີຄຸນຄ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
•

ພວກເຮົາຄວນໃຊ້ເວລາເພື່ອທົບທວນຄືນກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ວ່າຍ້ອນຫຍັງ, ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ຈັ່ງໃດ. ພວກເຂົາຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງສິ່ງທີ່ພວກ

•

ສິ່ງສຳຄັນກວ່າຄືທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງຮູ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການຢາກຮຽນ ເຊັ່ນ: ການລ້ຽງໝູ,

ເຂົາຕ້ອງການ. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສົນທະນານຳເຂົາເຈົ້າ.

ພວກເຂົາຕ້ອງການຮຽນອ່ານ ແລະ ຂຽນ ແທ້ບໍ? ພວກເຂົາຄິດຫຍັງກັນແທ້? ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ
ແລະ ທຸກໆ ກິດຈະກຳການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຄວນຈະເລີ່ມຈາກສິ່ງນີ້.

ແຕ່ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງຍາກທີ່ຈະລົງມືເຮັດ? ໃນວົງຈອນການຝຶກອົບຮົມສຳລັບການຝຶກຄູຝຶກໃນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ທີ່ຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນປະຈຸບັນນີ້ ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈະ
ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ໃດໜຶ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເລືອກ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນໜ້ອຍຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ເຮັດການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການກ່ອນ
ການຝຶກອົບຮົມ. ພວກເຂົາພຽງແຕ່ຝຶກ ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຄິດວ່າດີສຳລັບຜູ້ຮຽນ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຍ້ອນພວກເຮົາທຸກຄົນຍັງຕິດຢູ່ໃນຮູບ

ແບບເກົ່າຂອງການສອນ/ການຮຽນ: ຂ້ອຍເປັນຄູ, ຂ້ອຍຮູ້ ແລະ ເຈົ້າເປັນນັກຮຽນ, ເຈົ້າບໍ່ຮູ້. ຖ້າພວກເຮົາມີຄວາມເຄົາລົບນັກຮຽນຜູ້ໃຫຍ່

ໃນຖານະຜູ້ຊ່ວຍ ໃນຂະບວນການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ, ວິທີການສອນທີ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຜົນ ກໍຈະປ່ຽນໄປເປັນຂະບວນການຮຽນຮູ້,
ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍສຳລັບທຸກຄົນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກໃນການຮຽນຮູ້.

ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໃຫ້ຄຳໝ້ັນສັນຍາວ່າຈະສະໜັບສະໜູນຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຫຼັກການພື້ນຖານ
ຂອງການສອນຜູ້ໃຫຍ່. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຕອບສະໜອງວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນການນີ້ສຳເລັດ.
ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນໂຊກດີ.

ອູເວິ ກາກເຕິນສະແລເກິ
ຜູ້ອຳນວຍການປະຈຳພາກພື້ນ
ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ປະຈຳພາກພື້ນອາຊີໃຕ້
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ຄູສອນເຄື່ອນທີ່ສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ

ອິດສະເບວ ມິດສເກ, ນັກຮຽນອາສາສະໝັກ, ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເນື່ອງຈາກພູມສັນຖານຂອງປະເທດລາວ ບາງເຂດແມ່ນເປັນພູສູງ ເຊິ່ງເຮັດ

ນອກໂຮງຮຽນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງມີການ

ໃຫ້ເດັກນ້ອຍບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມໃນບ້ານຂອງຕົນເອງ

ຝຶກອົບຮົມເພີ່ມເຕີມສຳລັບຄູສອນເຄື່ອນທີ່ໃນອະນາຄົດ. ໃນປະຈຸບັນນີ້

ໄດ້. ສ່ວນຫຼາຍມີສິ່ງອໍາວຍຄວາມສະດວກທີ່ບໍ່ທັນສ້າງແລ້ວສົມບູນ ຫຼື ອາດ

ຄວາມສາມາດໃນການສອນຂອງພວກເຂົາແມ່ນຍັງຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ຄ່ອຍສະ

ບໍ່ມີໂຮງຮຽນເລີຍ. ເພື່ອທີ່ຈະບັນລຸໂຕເລກທີ່ຄາດການໄວ້ 6% ຂອງ

ແດງປະຕິສໍາພັນກັບນັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ.

ຈໍານວນເດັກນ້ອຍ ໃນທົ່ວປະເທດ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ຄູສອນເຄື່ອນທີ່ແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ສອນຢູ່ສອງບ້ານ ເຊິ່ງໄດ້

(ສສກ) ຈຶ່ງໄດ້ມີໂຄງການຄູສອນເຄື່ອນທີ່ ສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ

ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍຜູ້ຊ່ວຍຄູ. ຜູ້ຊ່ວຍຄູແມ່ນຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້

ທຽບເທົ່າ. ໂຄງການນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ

ຮຽນຈົບຢ່າງນ້ອຍຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບໃນການສອນເດັກນ້ອຍ

ໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ທີ່ມີອາຍຸ 6-14 ປີ.

ໃນຂະນະທີ່ຄູສອນເຄື່ອນທີ່ໄປສອນທີ່ບ້ານອື່ນ. ຄູສອນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ເຄີຍສອນ

ໂຄງການໂລຍະທີ I ແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດລົງແລ້ວໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2014.

ໃນຫ້ອງຮຽນ ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ອນ, ໃນລະຫວ່າງ

ສໍາລັບໂຄງການໄລຍະທີ II ແມ່ນ ຈະສໍາເລັດໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2017.

ແລະ ພາຍຫຼັງໂຄງການສຳເລັດ ແລະ ຄູສອນເຄື່ອນທີ່ອາດຈະຍ້າຍອອກ

ລັດຖະບານລາວ ແລະ ອົງການອຸຍນິເຊັບ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນງົບປະມານ

ຈາກບ້ານ, ຜູ້ຊ່ວຍຄູສາມາດກາຍມາເປັນຄູສອນສຳລັບເດັກນ້ອຍໄດ້.

ໃຫ້ໂຄງການ ໃນການຝຶກອົບຮົມສຳລັບຄູສອນ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ

ການປະເມີນໃນແຂວງຄຳມ່ວນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເດັກນ້ອຍທີ່ເຂົ້າຮຽນໃນ

ການສອນ ສຳລັບຫ້ອງຮຽນ. ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ

ໂຄງການຄູສອນເຄື່ອນທີ່ແມ່ນມີອາຍຸບໍ່ເກີນ 10 ປີ, ເຖິງວ່າໂຄງການນີ້

ງົບປະມານສຳລັບການຕິດຕາມປະເມີນຜົນໂຄງການ ແລະ ຜົນການຮຽນ

ຈະກຳນົດມາສຳລັບ ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 6-14 ປີ. ຕາມການລາຍງານເດັກທີ່ມີ

ຂອງນັກຮຽນໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນເດືອນກັນຍາ 2016.

ອາຍຸຫຼາຍຈະຮູ້ສຶກອາຍທີ່ຈະເຂົ້າຮຽນ. ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ເດັກທີ່ມີອາຍຸ

ສຳລັບໄລຍະທຳອິດຂອງໂຄງການ ໃນປີ 2012 ສສກ ໄດ້ຄັດເລືອກເອົາ

ນ້ອຍກວ່າ 6 ປີ ທີ່ມາເຂົ້າຫ້ອງຮຽນແມ່ນ ເຮັດໃຫ້ຄູມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາ

114 ບ້ານ ແລະ 168 ບ້ານ ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຄຳມ່ວນ

ກໃນການກະກຽມ ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ໃນ

ແລະ ເຊກອງ ສຳລັບໄລຍະທີ 2 ໃນປີ 2013. ເພື່ອໃຫ້

ການຮຽນໄດ້ຍາກ ເຊິ່ງເດັກອາຍຸອ່ອນ

ໂຄງການ ປະສົບຜົນລຳເລັດ ມັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້

ແມ່ນຈະມີວິທີການສອນ ທີ່ແຕກຕ່າງ

ປະຊາຊົນໃນໝູ່ບ້ານຕ່າງໆ ມີການປະກອບສ່ວນ

ອອກໄປ.

ຢ່າງ ຫ້າວຫັນ. ທາງໂຄງການໄດ້ໃຫ້

ໂດຍລວມແລ້ວ, ໂຄງການໄດ້

ງົບປະມານ ສະໜັບສະໜູນສຳລັບບ້ານ

ພິສູດແລ້ວວ່າໄດ້ນຳໃຊ້ ວິທີການ

ເພື່ອສ້າງຕູບ (ເຮືອນນ້ອຍ)ເພື່ອນຳໃຊ້

ໃໝ່ ເພື່ອສາມາດເຂົ້າເຖິງກຸ່ມຄົນ

ເປັນຫ້ອງຮຽນ. ຕູບດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນຮູບ

ທີ່ບໍ່ມີໂອກາດທາງການສຶກສາ.

ແບບທີ່ງ່າຍດາຍ, ແຕ່ໃນນັ້ນປະກອບມີ

ໂດຍການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການ

ໂຕະ ແລະ ຕັ່ງ. ໃນອະນາຄົດຫ້ອງຮຽນ

ສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນ

ຄວນຕອບ ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ

ລະດັບແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ

ການສອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫ້ອງຮຽນມີຄວາມ

ໂຄງການມີຜົນຕອບຮັບທີ່ດີ ແລະ

ຟົດຟື້ນ ແລະ ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບເດັກ

ຍືນຍົງມີປະໂຫຍດ ແລະ

ນ້ອຍໃນບ້ານ.

ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມ.

ຄູສອນເຄື່ອນທີ່ແມ່ນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ທີ່ໄດ້ຜ່ານ

ການຝຶກອົບຮົມ ການດຳເນີນຫຼັກສູດທຽບເທົ່າ

ທີ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ການພັດທະນາ ການຮູ້ໜັງສື ແລະ ມາດຕະຖານ

ການຮຽນໂດຍສະເພາະ. ດັ່ງນັ້ນ ສສກ ຈຶ່ງເລືອກຄູທີ່ສຳເລັດການສຶກສາ
ວິຊາຄູທີ່ໄດ້ສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ສິ່ງຈູງໃຈສຳລັບວຽກງານ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:

ຂອງພວກເຂົາ. ຄູສອນເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ

ບົດລາຍງານ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.

ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຄູໄລຍະ 3 ປີ. ໃນຂະນະທີ່ບ້ານແມ່ນຢູ່ໃນເຂດ

“ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂຄງການຊັ້ນປະຖົມສຶກສາທຽບເທົ່າ -

ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເຊັ່ນໃນເຂດປ່າໄມ້ຕຶບໜາ ແລະ ເຂດພູ ເຊິ່ງບໍ່ເປັນທີ່ໜ້າ

ສະໜັບສະໜູນຄູສອນເຄື່ອນທີ່ ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ວັນທີ 3 - 10 ກັນຍາ 2016”

ສົນໃຈຂອງຄູສອນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຫາຄູສອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິ
ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ແລະ ການປະເມີນທີ່ໄດ້ດຳເນີນໂດຍກົມການສຶກສາ
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ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບນອກໂຮງຮຽນ
ບົດສຳພາດທ່ານ ຂັນທອງ ອິນທະຈັກ, ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ, ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ
ຜູ້ຖືກສຳພາດ: ຂັນທອງອິນທະຈັກ (K) , ຜູ້ສຳພາດ: ແອນນາ ຄາປາໂຊ (A)
ມີຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນຢ່າງມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ໃນການເຂົ້າເຖິງການ

ຫາລື ກັນ ລະຫວ່າງ ຈີໄອແຊັດ,

ສຶກສາພາຍຫຼັງຮຽນຈົບຊັນມັດທະຍົມສຶກສາ ໃນ ລາວ. ເພື່ອເປັນການ

ກົມອາຊີວະ ສຶກສາ ແລະ ດີວີວີ

ພັດທະນາລະບົບ ການສຶກສາວິຊາຊີບ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ, ດີວີວີ

ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໃນປີ

ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ແລະ ຈີໄອແຊັດ ກຳລັງສະໜັບສະໜູນ ກະຊວງສຶກສາ

2010. ໂດຍນຳໃຊ້ໂຄງ

ທິການ ແລະ ກິລາ ໃນໂຄງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບແບບປະສົມປະສານ

ສ້າງພື້ນຖານ ທີ່ມີຢູ່

(IVET), ໂດຍສະໜອງການຝຶກອົບຮົມທັກສະ ແລະ ວິຊາຊີບນອກໂຮງຮຽນ

ແລ້ວຂອງໂຮງຮຽນ

ໃນລະດັບແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ. ທ່ານຂັນທອງ ຈະນຳສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າ

ວິຊາຊີບແບບປະສົມ

ສົນໃຈກ່ຽວກັບໂຄງການນີ້.

(IVET) ໃນລະດັບ

A.: ທ່ານຊ່ວຍເລົ່າເລື່ອງກ່ຽວກັບທ່ານເອງ ທ່ານເລີ່ມເຮັດວຽກກັບດີວີວີ

ແຂວງ ສຳລັບການຝຶກ

K.: ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມເຮັດວຽກກັບ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໃນປີ 2012

ໂຮງຮຽນ. ຫຼັກສູດການ

ຊີວິດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. ກ່ອນໜ້ານີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກກັບ

ໂຮງຮຽນ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຝຶກ

ເຢຍລະມັນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍສາມາດເວົ້າພາສາເຢຍລະມັນ.

ໂຄງການທົດລອງ; ບ້ານ ແລະ

ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ມາດົນປານໃດແລ້ວ?

ອົບຮົມວິຊາຊີບນອກ

ໃນຕຳແໜ່ງຜູ້ປະສານງານ, ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນວຽກງານທັກສະ

ຝຶກອົບຮົມນອກ

ອົງການຈີໄອແຊັດ ມາແຕ່ປີ 1991. ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດວຽກກັບອົງການຂອງ

ໃນບ້ານສາມສ້າງ ເຊິ່ງເປັນ

ຫົວຂໍ້ການຝຶກ ອົບຮົມ ແມ່ນໄດ້ຖຶກ

A.: ທ່ານຊ່ວຍເລົ່າກ່ຽວກັບໜ້າວຽກຂອງທ່ານຢູ່ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ?

ຄັດເລືອກໂດຍການຮ່ວມມືກັບພະແນກ

K.: ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການສຳລັບການພັດທະນາທັກສະ ແລະ

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ເມືອງ.

ການພົວພັນ; ວຽກງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າສ່ວນຫຼາຍແມ່ນການປະສານງານ

ໃນໂຮງຮຽນ IVET ໄດ້ສະໜອງຫຼາຍຫົວຂໍ້ການຝຶກອົບຮົມ ເຊັ່ນ: ການຕິດ

ລະຫວ່າງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ, ເຊິ່ງໝາຍເຖິງເປັນຜູ້ຕິດຕໍ່ປະສານ

ຕັ້ງໄຟຟ້າ, ການກໍ່ສ້າງ, ການປູກເຫັດ, ການແປຮູບອາຫານ, ການສ້ອມແປງ

ງານໂຄງການ, ການປະຊຸມ ແລະ ການຈັດງານຕ່າງໆ ລະຫວ່າງພາກລັດ

ລົດຈັກ ແລະ ການລ້ຽງກົບ ແລະ ການລ້ຽງໄກ່. ກິດຈະກຳໄດ້ຮັບການຄັດ

ແລະ ໂຄງການໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ. ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຕົວແທນຂອງ ດີວີວີ

ເລືອກຈາກຄະນະກຳມະການພັດທະນາບ້ານ ແລະ ເລີ່ມຝຶກແມ່ນ

ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໃນກອງປະຊຸມລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາກົນ, ຄຽງຄູ່

ເດືອນມິຖຸນາ ຫາເດີືອນຕຸລາ. ການວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມາ (ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ກັບວຽກງານເຫຼົ່ານັ້ນຂ້າພະເຈົ້າກໍຍັງໄດ້ເປັນຜູ້ປະສານງານຂອງໂຄງການ

ໄດ້ຮັບການສຳພາດໃນປີ 2015) ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຕອບຮັບທີ່ດີ ແລະ

ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບດ້ານເຕັກນິກ (TVET).

ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສຳລັບການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,

A.: ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໃດແດ່ ທີ່ຜ່ານມາ?

ມັນຈຳເປັນຕ້ອງມີການເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ. ໂຄງ

K.: ໃນຕຳແໜ່ງຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ TVET ຫຼື ການຝຶກອົບຮົມເຄື່ອນທີ່,

ການຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ກໍຍັງ

ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ປະສານງານກັບກົມອາຊີວະສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ

ຂາດເຂີນ ງົບປະມານຈາກລັດຖະບານ ສະນັ້ນ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ

ແລະ ກິລາ.

ຈຶ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານນີ້. ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ສະໜອງຫົວຂ້ໍທີ່ເປັນ

ໃນເດືອນມັງກອນຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຖອດຖອນ

ປະໂຫຍດ ແລະ ມີຄຸນຄ່າສຳລັບປະຊາຊົນໃນບ້ານ.

ບົດຮຽນ ໃນຫົວຂໍ້ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບນອກໂຮງຮຽນ. ໃນລະຫວ່າງ

A.: ທ່ານເຫັນໂຄງການມີການພັດທະນາຄືແນວໃດ?

ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ວິທີການທີ່ໄດ້ໃຊ້ຜ່ານມາ;

K.: ປະຈຸບັນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າວ່າໂຄງການນີ້ຍັງເປັນທີ່ຕ້ອງການ, ຍ້ອນວ່າ

ສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດຮຽນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ສິ່ງທີ່ທີ່ຕ້ອງປັບປຸງໃນອະນາຄົດ

ຄວາມຕ້ອງການຍັງສູງ. ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກ່ອນໜ້ານີ້ ກ່ຽວກັບການເກັບ

ເຊັ່ນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງທີ່ເປັນຄູຝຶກ ແລະ ການບໍລິຫານ. ນອກນັ້ນ

ກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ, ດັ່ງນັ້ນໃນເດືອນເມສາ ຫາ

ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ຊ່ວຍວຽກໃນໂຄງການສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ເມື່ອມີການຝຶກ

ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2017 ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ຈຶ່ງມີແຜນສຳລັບ ການ

ອົບຮົມທັກສະຊີວິດ ແລະ ຍັງໄດ້ຕິດຕໍ່ປະສານງານກັບມະຫາວິທະຍາໄລ

ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ ໃນຫົວຂໍ້ການຝຶກອົບຮົມ

ແຫ່ງຊາດລາວ ໃນການຮ່ວມມືກັນເຊື່ອມສານ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເຂົ້າ

ເຄື່ອນທີ່ ເພື່ອເປັນການເກັບຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ. ເຊິ່ງແມ່ນການຮ່ວມມື

ໃນຫຼັກສູດ. ໃນເດືອນກຸມພາ ຜ່ານມາຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ

ແລະ ສະໜັບສະໜູນຈາກກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ກະຊວງ

ພາສາເຢຍລະມັນປະຈຳປີ ເຊິ່ງເປັນເຈົາພາບໂດຍພາກວິຊາພາສາ

ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານຂອງໂຄງການເອງ.

ເຢຍລະມັນ, ຄະນະອັກສອນສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ.

ການເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບໂຄງການ ຈະເປັນກຸນແຈສຳຄັນເພື່ອບັ

A.: ທ່ານຊ່ວຍໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບໂຄງການ TVET ເປັນແນວໃດ?

ນລຸຈຸດປະສົງເຫຼົ່ານັ້ນ.

K.: ແນວຄວາມຄິດ ຂອງໂຄງການ TVET ແມ່ນມາຈາກການ ປຶກສາ

A.: ຂອບໃຈຫຼາຍໆ, ຂໍໃຫ້ໂຄງການທ່ານປະສົບຜົນສຳເລັດ.
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ພິທີມອບ-ຮັບ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ,
ສື່ສິ່ງພິມ ສຳລັບປີ 2017
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນ ເພື່ອການຮຽນຮູ້

ເປີດຫ້ອງການໃໝ່ໃນປະເທດກຳປູເຈຍ

ວັນພຸດ ທີ 18 ມັງກອນ ປີ 2017. ພິທມ
ີ ອບ-ຮັບ ໄດ້ຖກ
ື ຈັດຂຶນ
້ ທີ່ ຫ້ອງການ
ດີວວ
ີ ີ ອິນເຕິເນເຊິນແນວ ປະຈຳພາກພືນ
້ . ເນືອ
່ ງໃນໂອກາດ ທີ່ ລົດຈັກ,
ປະຕິທນ
ິ ຈຳນວນ 2,500 ຊຸດ ແລະ ປືມ
້ ບັນທຶກ 5,000 ເຫຼມ
້ັ ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່
ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ໃນປະຕິທນ
ິ ແລະ ປືມ
້ ບັນທຶກ ໄດ້ໃຫ້ຂມ
້ໍ ນ
ູ ກ່ຽວກັ
ບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃນ ສປປ ລາວ, ໃນພາກພືນ
້ ແລະ ໃນໂລກ.
ສຳລັບປີນຫ
້ີ ວ
ົ ຂໍແ
້ ມ່ນ ເປົາ້ ໝາຍທີ 4 ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG 4)
ວຽກງານການສຶກສາ.
“ການສຶກສາ ປີ 2030: ເປົ້າໝາຍ ທີ 4 ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
- ຄຸນນະພາບການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ” ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງປະຕິທິນ ແລະ ປື້ມ
ບັນທຶກສຳລັບປີນີ້. ເຊິ່ງທັງສອງຢ່າງແມ່ນໄດ້ ໃຫ້ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ນຳສະເໜີ 7 ຄາດໝາຍ ແລະ ລວມທັງ 3
ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງເປົ້າໝາຍ 4 ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ປະຕິທິນ ແລະ ປື້ມບັນທຶກ ຈະໄດ້ຖືກແຈກຢາຍໄປພາກສ່ວນການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ ໃນບັນດາ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຕ່າງໆ ແລະ ກົມກອງຕ່າງໆ
ທົ່ວກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
ໃນພິທີມອບຮັບ ນີ້ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ພະນະທ່ານ ລີຕູ້ ບົວປາວ,
ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທ່ານເອກອັກ
ຄະລາຊະທູດ ສະຫະພັນ ເຢຍລະມນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ທ່ານ ມີຄາເອວ ກຣາວ,
ທ່ານຫົວໜ້າກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ດຣ. ກ້າ ສະເຫຼີມສຸກ ແລະ ທ່ານ
ຜູ້ອຳນວຍການປະຈຳພາກພື້ນ ຂອງຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ທ່ານ
ອູເວິ ກາກເຕິນສະແລເຈິ.
ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນນັ້ນ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນເພື່ອການຮຽນຮູ້
ເຊິ່ງມີຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃນ ສປປ ລາວ 30
ທ່ານ. ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະໃຫ້ໂອກາດສຳລັບການແລກປ່ຽນ
ທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນພາກພື້ນ. ຈະມີ ສອງບົດສະເໜີ ດັ່ງນີ້:
• “ຜົນຂອງກອງປະຊຸມສາກົນຄັ້ງທີ 5 ກ່ຽວກັບພາສາ ແລະ ການສຶກສາ:
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຜ່ານການສຶກສາທີ່ມີຫຼາຍພາສາ”
• “ການນຳໃຊ້ວິທີການສຶກສາ ທີ່ມີຫຼາຍພາສາ ເຂົ້າໃນວຽກງານການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ ໃນ ສປປ ລາວ“.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 35 ທ່ານ
ຕາງໜ້າຈາກ ພາກ
ລັດຖະບານ,
ອົງການທີ່ບໍ່
ຫວັງຜົນກຳໄລ
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ
ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ພິທີເປີດ
ຫ້ອງການໃໝ່
ຂອງ
ຫ້ອງການ
ດີວີວີ ອິນເຕີເນ
ເຊິນແນວ
ໃນລາຊະ
ທ່ານນາງ ວັນນາ ປື
ອານາຈັກກຳປູເຈຍ
ກ່າວຄຳເຫັນ
ໃນວັນທີ 7 ກຸມພາ
ໃນພິທີເປີດ
ທີ່ນະຄອນຫຼວງ
ພະນົມເປັນ. ຕາງໜ້າຂອງ
ກະຊວງສຶກສາທິການ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ
ກິລາ ພາຍໃຕ້ການນຳຂອງຄະນະເລຂາ ທິການແຫ່ງລັດຖະບານ
ພະນະທ່ານ ແຮງ ຊິນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໃນນາມ
ຂອງຄູຮ
່ ວ
່ ມພັດທະນາ ສຳລັບການການພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນພິທີເປີດ ຕາງໜ້າຈາກອົງການ
ອຸຍເນດສະໂກ, ສະຖານທູດເຢຍລະມັນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຂອງ
ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ. ຄູອາສາສະໝັກ ຈາກຊົນເຜົ່າ ກາເວັດ
ສອງທ່ານ ໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງເຂົາທີ່ແຂວງ
ຣັດຕະນະຄີຣີ ເຊິ່ງເປັນເຂດ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.
ຫຼັງຈາກພິທີເປີດ, ກໍຕິດຕາມມາດ້ວຍກອງປະຊຸມການວາງແຜນ
ຍຸດທະສາດຂອງ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວສຳລັບປີຕໍ່ໄປ. ຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາຈາກພາກປະຊາສັງຄົມ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດກ່ຽວກັບ
ການປັບປຸງສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນໃນຕໍ່ໜ້າ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສຳລັບການ
ສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການແບ່ງປັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ໃນການ
ຝຶກອົບຮົມ ໂດຍສະເພາະ ສຳລັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ
ພະນັກງານບໍລິຫານ ໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍ
ຕົ້ນຕໍ. ມີຂໍ້ສະເໜີແນະໃຫ້ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜູນ ການລິເລີມ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າການປະຕິບດ
ັ ທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງກັບການສົງ່ ເສີມ
ວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເຊິງ່ ເປັນຂະແໜງການ ທີບ
່ ໄ
່ໍ ດ້ຮບ
ັ
ການເອົາໃຈໃສ່ເທົ່າທີ່ຄວນ ເຊິ່ງມີພຽງ 1% ຂອງງົບປະມານການ
ສຶກສາທັງໝົດ.
ຫົວໜ້າໂຄງການໃນປະເທດຂອງຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ,
ທ່ານ ນາງ ວັນນາ ປື ໄດ້ນຳສະເໜີວິໄສທັດຂອງລາວກ່ຽວກັບຄວາມ
ຮ່ວມມືທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ພາກປະຊາສັງຄົມ.
ລາວໄດ້ກ່າວເຖິງ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ທີ່ຈະ
ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
ແລະ ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ (ALE) ເຊິ່ງເປັນເງື່ອນໄຂ
ສຳລັບການພັດທະນາໃນຂະແໜງການພວກເຮົາ.
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ເດັກຍິງເຜົ່າກາເວັດ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງການສຶກສາ

ຂຽນ: Kam Chuen Kayork
ຮຽບຮຽງ ແລະ ແປ: Vansak Vay
ໂຄງການ Non-Timber Forest Products (NTFP), ແຂວງຣັດຕະນະຄີຣີ, ກຳປູເຈຍ
ຂ້ອຍຊື່ ຫງໍ ເປັງ, ອາຍຸ 14 ປີ ແລະ ຂ້ອຍແມ່ນຊົນເຜົ່າ ກະເວັດ. ຂ້ອຍມີ
ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ 5 ຄົນ ລວມທັງ ຜູ້ຊາຍ 3 ຄົນ ແລະ ຂ້ອຍແມ່ນລູກສາວ
ຄົນທີ 3.

ເຊິ່ງຫ້ອງຮຽນຢູ່ຫ່າງ ຈາກບ້ານຂອງຂ້ອຍປະມານ 300 ແມັດ. ທຸກຄືນ
ຂ້ອຍໃຊ້ເວລາ 2 ຊົ່ວໂມງໃນການຮຽນ ແລະ ຂ້ອຍໄດ້ພະຍາຍາມຮຽນ
ພາສາກາເວັດ ຈົນຈົບຫຼັກສູດ ເປັນເວລາ 3 ປີ.

ປະຈຸບັນນີ້ ຂ້ອຍເປັນຄູອາສາສະໝັກສອນພາສາກາເວັດ ແລະ ຂ້ອຍສອນ
ທີ່ຫ້ອງນາຍາມ (NA NGAM class) ທີ່ ບ້ານລາມວຍ, ຊຸມຊົນກົກລັກ
ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນໃນຊຸມຊົນທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນຂອງລັດ.

ປະຈຸບັນນີ້, ຕອນນີ້ຂ້ອຍສາມາດອ່ານ ແລະ ຂຽນພາສາກາເວັດຂັ້ນພື້ນຖານ
ໄດ້ໂດຍອາໄສການຟ້ອງສະຫຼະ ແລະ ໂຕອັກສອນ.
ຂ້ອຍຕັດສິນໃຈທີຈ
່ ະສອນໜັງສືໃນຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ ເພືອ
່ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາ
ເຈົ້າສາມາດອ່ານອອກ ຂຽນເປັນ ແລະ ຮູ້ຈັກຄິດໄລ່. ຂ້ອຍສອນໜັງສືໃນ
ຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍໃນຕອນກາງຄືນ ແລະ ຕອນກາງເວັນຂ້ອຍຮຽນຢູ່ຊັ້ນ ປໍ 6
ໃນໂຮງຮຽນຂອງລັດ ທີ່ບ້ານລະມ້ວຍ. ຕອນນີ້ ພໍ່ຄ້າ ແມ່ຄ້າ ບໍ່ສາມາດ
ສໍ້ໂກງຂ້ອຍໄດ້ອີກແລ້ວ.

ຫງ ໍ ກຳລ ງັ ສອນ
ພາສາກະເວ ັດ
ໃນເວລາກາງຄ ືນ

ຂ້ອຍຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ສອນໜັງສືໃນຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍໃນຕອນກາງຄືນ
ຍ້ອນພວກເຂົາເຈົາ້ ບໍມ
່ ໂ
ີ ອກາດໄດ້ໄປໂຮງຮຽນຂອງລັດ ທີຫ
່ າ່ ງໄກຈາກບ່ອນ
ທີ່ພວກເຂົາອາໄສຢູ່.
ຂ້ອຍຄິດວ່າ ໂຄງການ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແມ່ນເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ
ສຳລັບຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ ແລະ ຂ້ອຍເອງ ໂດຍສະເພາະ ຫ້ອງຮຽນ
ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການຮັກສາວັດທະນະທຳ ແລະ ຊ່ວຍປັງປຸງ ພາສາ
ຂະເໝນ ແລະ ກາເວັດຂອງຂ້ອຍ.
ທ້າຍສຸດນີ້, ຂ້ອຍຂໍຂອບໃຈມາຍັງອົງການ NTFP ແລະ ຫ້ອງການ ດີວີວີ
ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ ແລະ
ຂ້ອຍຫວັງວ່າຄົນລຸ້ນຫຼັງໃນຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ ຂະມາສາດອ່ານອອກ
ຂຽນເປັນ ແລະ ຄິດໄລ່ເປັນຄືຂ້ອຍ.
ຂ້ອຍ ປາຖະໜາຢາກເຫັນ ຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ແລະ
ອົງການ NTFP ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດອ່ານ ແລະ ຂຽນພາສາກາເວັດໄດ້ ເນື່ອງ
ຈາກວ່າບໍ່ມີຫ້ອງຮຽນຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍຢາກໄປໂຮງຮຽນ ແຕ່ບໍ່
ສາມາດໄປໄດ້ ຍ້ອນວ່າໂຮງຮຽນຢູ່ໄກຫຼາຍຈາກບ້ານຂອງຂ້ອຍ ແລະ
ຫົນທາງກໍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ.
ຂ້ອຍບໍມ
່ ຄ
ີ ວາມຫວັງໃນໃຈຂອງຂ້ອຍ ເພາະວ່າຂ້ອຍບໍມ
່ ໂ
ີ ອກາດຄືເດັກນ້ອຍ
ຄົນອື່ນໃນບ້ານຂອງຂ້ອຍ ຍ້ອນຂ້ອຍເປັນເດັກຍິງ. ຂ້ອຍເປັນລູກສາວ
ນັ້ນເປັນສາຍເຫດໃຫ້ພໍ່ແມ່ຂອງຂ້ອຍບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການຮຽນໜັງສື
ແລະ ຂ້ອຍກໍຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍວຽກເຮືອນ ແລະ ເຮັດສວນ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການ
ດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ.
ຂ້ອບພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຕອນທີ່ຂ້ອຍຂາຍຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ
ໃຫ້ຄົນກຳປູເຈຍ ແລະ ຄົນລາວ ໃນຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ ຍ້ອນຂ້ອຍບໍ່ສາມາດ
ເວົ້າພາສາຂະເໝນ ແລະ ພາສາລາວໄດ້ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ຂ້ອຍບໍ່
ສາມາດຄິດໄລ່ເລກໄດ້ ຕອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມາຊື້ຜະລິດຕະພັນຂອງຂ້ອຍ.

ຫງໍ ເຂົ້າຮຽນ
ຊັ້ນ ປໍ 6 ຢູ່ໂຮງຮຽນ
ຂອງລັດແຫ່ງໜຶ່ງ

ຂ້ອຍພົບບັນຫາໃນຕອນທີຜ
່ ຊ
ູ້ ມ
້ື າຊືຜ
້ ະລິດຕະພັນກະສິກຳຂອງຂ້ອຍ ແລະ
ຜູຊ
້ ມ
້ື ກ
ັ ຈະສໍໂ
້ ກງຂ້ອຍ ຍ້ອນຂ້ອຍບໍສ
່ າມາດຄິດໄລ່ ແລະ ລົມກັບເຂົາເຈົາ້ ໄດ້.
ຕັ້ງແຕ່ປີ 2013 ໂຄງການ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂອງ ອົງກາານ NTFP
ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຫ້ອງຮຽນພາສາຂະເໝນ ແລະ ພາສາກາເວັດ ໃນໝູ່ບ້ານ
ຂອງຂ້ອຍ ແລະ ຂ້ອຍໄດ້ໄປຮຽນໃນຕອນກາງຄືນ
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ສະບາຍດີ ສປປ ລາວ!
ຄາໂຣລິນ ເຣດເກ, ນັກຮຽນຝຶກງານ ທີ່ຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ, ສປປ ລາວ
‘ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ຄອບຄົວ!’ ຄຳເວົ້າທີ່ອົບອຸ່ນ ແລະ ຈິງໃຈ ຈາກເພື່ອນຮ່ວມ
ງານຂອງຂ້ອຍ ທີ່ຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໃນ ສປປ ລາວ
ໃນຕອນທີພ
່ ວກເຮົາກິນເຂົາ້ ທ່ຽງຮ່ວມກັນຄັງ້ ທຳອິດ. ໃນທ່າມກາງບັນຍາກາດ
ທີເ່ ປັນກັນເອງນັນ
້ ເຮັດໃຫ້ຂອ
້ ຍຮູສ
້ ກ
ຶ ວ່າໄດ້ກາຍມາເປັນສ່ວນໜຶງ່ ໃນທີມງານ
ແລະ ຮູ້ສຶກເໝືອນກັບຢູ່ເຮືອນຂອງຂ້ອຍຢ່າງໄວວາ. ນອກຈາກການເຮັດ
ວຽກເປັນຜູ້ຝຶກງານຢູ່ຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ຂ້ອຍບໍ່ພຽງແຕ່
ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກຂອງ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໃນລາວ ແລະ ອາຊີ
ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຂ້ອຍຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ໄດ້ປະສົບການ
ກ່ຽວກັບ ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີລາວ. ປະຈຸບັນນີ້, ຂ້ອຍມ່ວນ
ຫຼາຍທີໄ
່ ດ້ຫນ
້ິຼ ເປຕັງພາຍຫຼງັ ທີໄ
່ ດ້ກນ
ິ ເຂົາ້ ທ່ຽງຮ່ວມກັນ
ັ , ການເຮັດ ຕຳໝາກຫຸງ່
ແລະ ການເຮັດຢໍ່ຂາວບໍ່ໃສ່ຊິ້ນ ແລະ ໄດ້ມີປະສົບການທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຮ່ວມ
ກັບຄົນລາວໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ‘ບຸນ’.
ໄລຍະເວລາທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດວຽກ ຢູ່ ຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕິເນເຊິນແນວ
ປະຈຳພາກພຶ້ນອາຊີໃຕ້ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ ແຕ່ເດືອນສິງຫາ ຫາເດືອນພະຈິກ 2016, ຂ້ອຍໄດ້ປະສົບການ
ຈາກການເຮັດວຽກກັບ ຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ:
ການຂຽນໂຄງການສະເໜີຂໍທຶນ, ການບໍລິຫານງົບປະມານໂຄງການກັບຜູ້
ບໍລິຫານໂຄງການ, ການສື່ສານ ແລະ ການຕະຫຼາດ, ການເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ
ແລະ ການປະຊຸມວິຊາການ, ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການຮ່ວມມື, ແລະ
ອື່ນໆ ອີກຫຼາຍຢ່າງ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຮັດວຽກຂອງ
ໂຄງການດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວໃນຫຼາຍລະດັບ ເຊັ່ນ: ໂຄງການສູນການ
ຮຽນຮູຊ
້ ມ
ຸ ຊົນ ຢູແ
່ ຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ໂຄງການວິຊາຊີບຢູທ
່ າງ
ພາກເໜືອ, ແລະ ການຮ່ວມມື ແລະ ການປຶກສາຫາລືກັບອົງການຕ່າງໆ
ແລະ ພາກລັດ.

ຢ້ຽມຢາມ
ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ
ບ້ານສີມມະໂນ
ເພື່ອຮ່ວມງານ ຄົນລາວ ແລະ ທ່ານ ອູເວິ ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບປ
ະເທດລາວ ແລະ ສັງຄົມ, ການເມືອງ ແລະ ໂດຍສະເພາະລະບົບການສຶກສ
າຂອງປະເທດລາວ. ຂ້ອຍໄດ້ຮູ້ສະພາບການຂອງປະເທດ, ຂົງເຂດວຽກງານ
ການສຶກສາ ແຕ່ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂດຍສະເພາະຄວາມຕ້ອງການດ້ານ
ການສຶກສາ. ຂ້ອຍໄດ້ຮູ້ກົນໄກການເຮັດວຽກຂອງ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ,
ການສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຕ່ຂັ້ນສູນກາງຈົນເຖິງທ້ອງຖິ່ນ
ແລະ ເນັ້ນໜັກໃສ່ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ. ຂ້ອຍໄດ້ພົບວ່າ
ມັນມີຄວາມທ້າທາຍໃນການສະໜອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃນປະເທດ
ລາວ, ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃນປະເທດຂອງຂ້ອຍ
ເທົ່າທີ່ຂ້ອຍຮູ້. ໃນຂະນະດຽວກັນ ຂ້ອຍກໍໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ບາງຄັ້ງເຮົາກໍຕ້ອງ
ອົດທົນ ແລະ ໃຫ້ສິ່ງຕ່າງໆເປັນໄປຕາມທາງຂອງມັນ. ຈາກປະສົບການ
ຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ມາ, ຂ້ອຍໄດ້ເລີ່ມເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງການເຮັດວຽກ ໃນຂົງ
ເຂດການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ: ຂ້ອຍຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ອີກວ່າສິ່ງສຳຄັນບໍ່
ແມ່ນແຕ່ເນັ້ນໜັກທີ່ຈຸດປະສົງ ແລະ ມາດຕະຖານ, ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ
ພິຈາລະນາ ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຊ່ວຍພັດທະນາເຂົາເຈົ້າ
ເພື່ອປັບປຸງສະພາບການດຳລົງຊີວິດ.

ການເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະມື້ຂອງຂ້ອຍ ການເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມກັບພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເຊັ່ນດຽວກັບການເຮັດວຽກແລກປ່ຽນກັນກັບ

ກ່ອນໜ້າທີ່ຂ້ອຍຈະມາຮອດປະເທດລາວ ແລະ
ເລີ່ມການເປັນນັກຮຽນຝຶກງານ, ຂ້ອຍຮູ້ສຶກສົນໃຈກ່ຽວກັບການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ ເຊັ່ນດຽວກັບການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຂ້ອຍໄດ້ໃຫ້ຄວາມ
ສຳຄັນຂອງວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ໃນໄລຍະທີ່ຂ້ອຍຢູ່ໃນ ລາວ, ຂ້ອຍເຊື່ອໝັ້ນວ່າໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການ
ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ ແລະ ການໃຫ້ວຽກງານ
ດັ່ງກ່າວນີ້ມີຄວາມໝາຍເພີ່ມຂຶ້ນ.
ຂອບໃຈປະເທດລາວ ໂດຍສະເພາະ ຂໍຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງມາຍັງ ທີມງານ
ຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ມີປະສົບການທີ່ຍິ່ງໃ
ຫຍ່ ໃນການດຳລົງຊີວິດຢູ່ປະເທດລາວ! ຂອບໃຈຫຼາຍໆ!

ການຢ້ຽມຢາມ
ສູນການຮຽນຮູ້
ຊຸມຊົນ ທີ່ເມືອງນອງ
ກັບເພືີ່ອນຮ່ວມງານ
ຄົນລາວ
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ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນຫຍັງ?
ສະຖາບັນອຸຍແນດສະໂກເພື່ອການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ UIL ໄດ້ຕີພີມ
ບົດລາຍງານການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາ ຜູ້ໃຫຍ່ທົ່ວໂລກ ສະບັບທີ
III (GRALE III) ໃນເດືອນກັນຍາ. ໃນບົດລາຍງານໄດ້ນຳສະເໜີ
ສະພາບລວມກ່ຽວກັບ ຄວາມສຳເລັດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນຂົງເຂດ
ວຽກງານຂອງພວກເຮົາ. ຈົດໝາຍຂ່າວຂອງ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ
ຈະນຳສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບ ທີ່ສຳຄັນໃນສະບັບບນີ້.
ຂັ້ນທຳອິດ ພວກເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ ຄຳນິຍາມຂອງການຮຽນຮູ້ ແລະ
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ (ALE). ALE ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍສາກົນ ຂອງການ
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນເປັນສ່ວນຫຼາຍໃນພາກພື້ນ
ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ຫຼື ການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງໃນບາງຂົງເຂດ:

[

ຄຳນິຍາມຂອງ ALE ທີ່ໃຊ້ໃນ GRALE III
ALE (ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່) ເປັນການສຶກສາທີ່
ໄດ້ກວມເອົາການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ, ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ຫຼື ການຮຽນຮູ້ໂດຍບັງເອີນ ແລະ ການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ (ລວມທັງ
ລະບົບສາມັນ ແລະ ອາຊີວະ ແລະ ລວມທັງພາກທິດສະດີ
ແລະ ພາກປະຕິບັດ) ດຳເນີນການໂດຍຜູ້ໃຫຍ່ (ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດ
ໄວ້ໃນປະເທດໃດໜຶ່ງ).

]

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ALE ຈະໄດ້ຮັບບົດສະຫຼຸບການສຶກສາຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ການ
ຝຶກອົບຮົມ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລ້ວກໍນຳເຂົ້າໄປສູ່ຮູບແບບການຮຽນຮູ້ຂອງ
ໃຜລາວ ແຕ່ໃນທຸກໆປະເທດ ຈະມີຄົນຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ຈຳນວນ
ໜຶ່ງທີ່ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ສະໝັກຮຽນ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຮຽນຈົບໄດ້ຕາມເກນ
ອາຍຸ ແລະຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນຫຼັກສູດ ALE ລວມທັງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ
ເພື່ອຈັດໃຫ້ພວກເຂົາ ຮູ້ໜັງສື ແລະ ມີທັກສະພື້ນຖານ. ຫຼື ເປັນໂອກາດ
ຄັ້ງທີສອງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໃບຢັ້ງຢືນ. ໃນບົດລາຍງານຍັງໄດ້ສະເໜີຕົວຢ່າງ
ຂອງປະເທດທີ່ໄດ້ໃຫ້ນິຍາມຂອງ ALE:
ປະເທດ ອາເຊີໄບຈັນ (Azerbaijan)
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແມ່ນປະເພດຂອງການສຶກສາເພີ່ມເຕີມ ໂດຍມີ
ຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ນັບການສຶກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ
ປະຈຸບັນ.
ປະເທດ ບູກິນາ ຟາໂຊ (Burgina faso)
ໃນເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2007 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ບໍ່ໄດ້ກຳນົດ
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ກສນຮຽນຮູ້ໜັງສື.
ຫານຮູ້ໜັງສືໝາຍເຖິງກິດຈະກຳທັງໝົດກ່ຽວກັບການສຶກສາ ແລະ
ການຝຶກອົບຮົມສຳລັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອໃຫ້ມີ
ທັກສະພື້ນຖານດ້ານພາສາ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງ
ຜູ້ຮຽນ. ເຊິ່ງເປັນອົງປະກອບໜຶ່ງຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.
ປະເທດ ໂຄລົມບີ (Colombia)
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ໝາຍເຖິງການດຳເນີນການ ແລະ ຂະບວນການ
ດ້ານການສຶກສາ ທີ່ຈັດຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ
ທ່າແຮງຂອງບຸກຄົນ, ຍ້ອນເຫດຜົນຫຼາຍຢ່າງ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຮຽນ
ການສຶກສາທົ່ວໄປໃນເກນອາຍຸທີ່ກຳນົດ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມ
ຕ້ອງການຢາກເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດ, ພັດທະນາທັກສະຄວາມຮູ້
ຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ແລະ ວິຊາການ.

ປະເທດ ກູບາ (Cuba)
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈ ການສຶກສາທີ່ກຳລັງເປັນຂະບວນການ
ໃນທາງສັງຄົມ ນຳໄປສູ່ຄວາມຕ້ອງການ, ແຮງຈູງໃຈ ແລະ ຜົນປະໂຫ
ຍດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຂະບວນການຂອງ ALE ໃນກູບາ ແມ່ນທົ່ວເຖິງ ແລະ ກວມເອົາ ວິທີ
ການທັງໝົດ ທີ່ການສຶກສາຈະສາມາດເຮັດໄດ້. ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງລວມທັງ
ການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ, ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຕາມ
ອັດທະຍາໄສ, ຜ່ານລະບົບການປະສານງານກັນລະຫວ່າງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ສະຖາບັນ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ
ສັງຄົມກູບາ. ຂະບວນການຮຽນການສອນໃນການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່
ຈະເກີດຂຶ້ນຜ່ານລະບົບຍ່ອຍ, ໃນຂະບວນການທີ່ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນໂດຍ
ມີເງື່ອນໄຂສຳຄັນສອງຂໍ້ເພື່ອຄວາມສຳເລັດ: ການຮຮ່ວມມືລະຫວ່າງ
ນັກຮຽນ ແລະ ຄູ (ສະໜັບສະໜູນການສຶດສອນພື້ນຖານ) ແລະ
ການນຳໃຊ້ວິທີການສອນທີ່ເໝາະສົມ (ການສະໜັບສະໜູນວິທີການ).
ປະເທດສະເປນ (Spain)
ຂະບວນທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ບໍ່ສິ້ນສຸດຂອງການຮຽນຮູ້ບໍ່ຈຳກັດພຽງແຕ່ໜຶ່ງ
ຮູບແບບການສຶກສາ, ເນື້ອໃນ ຫຼື ຊ່ວງເວລາຂອງຊີວິດ, ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ
ສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ປັບປຸງການຮຽນຮູ້ສຳລັບພັດທະນາບຸກຄົນ, ສັງຄົມ
ແລະ ອາຊີບ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນສາມາດປັບໂຕໃຫ້ເຂົ້າກັບການ
ປ່ຽນແປງຂອງສັງຄົມໄດ້.
ບົດລາຍງານສະບັບເຕັມສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ http://www.uil.unesco.
org/system/files/grale-3.pdf.
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ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ປະເທດສ່ວນຫຼາຍໃນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແມ່ນບໍ່ມີງົບປະມານພຽງພໍ. ທັງສອງໜ່ວຍງານ ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການ
ແມ່ນໃຊ້ງົບປະມານສຳລັບການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ. ເຮົາຈະແກ້ໄຂສະຖານະການນີ້ແນວໃດ? ໃນຈົດໝາຍຂາວສະບັບບນີ້ ຈະນຳສະເໜີຕົວຢ່າງຈາກປະເທດ
ຕາຢີກິດສະຖານ ໃນອາຊີກາງ ເຊິ່ງລັດຖະບານຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ ໜັບສະໜູນງົບປະມານໃນການສຶກສານຶກໂຮງຮຽນ ໂດຍສຸມໃສ່ໃນຕະຫຼາດແຮງງານ
ແລະ ຈາກປະເທດປາກີສະຖານ, ທີ່ມີໂຄງການ ໄຈກາ ໄດ້ດຳເນີນການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນໂຄງການຮຽນຮູ້ນອກໂຮງຮຽນ.

ຂີດໝາຍຂອງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ໃນປະເທດຕາຢີກິດສະຖານ
Qiyomiddin Miraliyon, ຜູ້ສະໝັກວິທະຍາສາດການເມືອງ,
ສະມາຊິກລັດຖະສະພາຂອງຕາຢີກິດສະຖານ
ໜຶ່ງໃນເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍຂອງຕາຢີກິດສະຖານຢູ່ໃນຂະແໜງການສຶກສາແມ່ນລະບົບການ
ສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນດ້ວຍການປະກອບສ່ວນທີ່ຫ້າວຫັນຂອງບັນດາສະຖາບັນ
ຕ່າງໆຂອງລັດ.
ໃນໄລຍະເລີ້ມຕົ້ນຂອງການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜູນດ້ວຍຈຸດປະສົງທາງດ້ານການເມືອງ ແລະຖືກຈັດອັນດັບຄວາມສໍາຄັນຢູ່
ໃນນະໂຍບາຍຂອງລັດ. ໃນປີ 2012ໄດ້ມີພິທີເປີດສູນການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ແຫ່ງຊາດທີ່
ດູຊັນເບ (Dushanbe) ໂດຍທ່ານ ປະທານປະເທດ ຂອງສາທາລະນະລັດ
ຕາຢີກິດສະຖານ, ພະນະທ່ານ Emomali Rahmon. ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງພ
ະນັກງານການນໍາ, ຂະແໜງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ໃນຕາຢີກິດສະຖານໄດ້ຮັບການປັບປຸງ
ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະຍັງຕ້ອງພັດທະນາຂື້ນເລື້ອຍໆຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້.
ຂີດໝາຍອີກອັນໜຶງ່ ແມ່ນການປະສົມປະສານລະຫວ່າງຂະແໜງການສຶກສາຜູໃ້ ຫຍ່ເຂົາ້
ໃນນະໂຍບາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບການຈ້າງງານ ແລະລະບົບການບໍລິຫານການສຶກສາ.
ລະບົບດັ່ງກ່າວແມ່ນສ້າງຂື້ນພາຍໃຕ້ລະບົບການຈ້າງງານຂອງລັດ ເຊິ່ງເປັນໂຄງສ້າງ
ຂອງກະຊວາງສະຫວັດດີການ ແລະແຮງງານ ຂອງສາທາລະນະລັດຕາຢີກິດສະຖານ.
ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ສູນການສຶກສາສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ແຫ່ງຊາດສ້າງຂື້ນໃນຖານະເປັນໜ່ວຍງານ
ຂອງລັດ ແລະຕໍ່ມາໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວໂດຍການສ້າງສາຂາຕ່າງໆ ໃນບັນດາຂົງເຂດຂອງ
ຕາຢີກິດສະຖານ. ພວກເຂົາໄດ້ເພີມ
່ ໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາລະດັບປະຖົມສຶກສາ ເຂົ້າ
ແລະຄົງຕົວຢູ່ໄດ້ດ້ວຍຫຼັກສູດຈ້າງຮຽນ. ໃນເວລາດຽວກັນສູນຕ່າງໆໄດ້ປະຕິບັດຕາມ
ຄໍາສັງ່ ຂອງສັງຄົມຂອງສູນແຮງງານຂອງລັດປະຈໍາທ້ອງຖິນ
່ ເພືອ
່ ຈັດຫຼກ
ັ ສູດອາຊີວະ
ສຶກສາໄລຍະສັ້ນສໍາລັບພວກທີ່ຫວ່າງງານ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ນໍາພວກເຮົາໄປສູ່ການ
ພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງຂອງຂະແໜງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ໃນຕາຢີກິດສະຖານບ່ອນທີ່
ສູນການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ຮັບທືນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ພຽງພໍໃນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະເພື່ອເສີມ
ຂະຫຍາຍການ ບໍລິການຕ່າງໆ. ປະຈຸບັນມີແຫຼ່ງທືນຢູ່ສາມແຫ່ງ: 1) ທືນງົບປະມານ
ຊຶ່ງຈັດສັນໂດຍ ລະບົບການບໍລິຫານແຮງງານຂອງລັດໃນການດໍາເນີນງານຕາມຄໍາສັ່ງ
ຂອງສັງຄົມ. 2) ກຸ້ມຕົວເອງ/ຈັດຫຼັກສູດຈ້າງຮຽນໂດຍການຮ່ວມມືຂອງກັບ
ພາກເອກະຊົນ ແລະອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ, ແລະ
3) ທືນບໍລິຈາກລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການ
ສຶກສາຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ.
ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍສໍາລັບການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ໃນຕາຢີກິດສະ
ຖານແມ່ນກົດໝາຍຂອງສາທາລະນະລັດຕາຢີກິດສະຖານ “ກ່ຽວກັບການສຶກສາ
ຜູ້ໃຫຍ່” ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2016. ສິ່ງທີ່ຄວນເນັ້ນໜັກຄືຮ່າງກົດ
ໝາຍທີ່ໄດ້ສ້າງຂື້ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ: ກ) ທົບທວນກົດໝາຍແຫ່ງຊາດໃນປະຈຸບັນ
ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່; ຂ) ສ້າງກຸ່ມຜູ້ຊ່ຽວຊານ ເພື່ອຮ່າງເອກະສານກົ
ດໝາຍໃນການຮ່ວມມືກັບຜູ້ສ້າງກົດໝາຍຂອງພາກລັດ; ຄ) ເປີດກວ້າງອະພິປາຍກ່ຽວ
ກັບຮ່າງກົດໝາຍ; ງ) ກະຈາຍຮ່າງກົດໝາຍພາຍໃນສະຖາບັນຕ່າງໆຂອງລັດເພື່ອຂໍຄວ
າມເຫັນ ແລະເພີ້ມຕື່ມ ແລະຮວບຣວມເອົາຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ; ຈ) ສະຫຼູບຮ່າງກົດໝາຍ
ແລະນໍາສະເໜີເພື່ອພິຈາລະນາພາຍໃນສະມາຊີກຂອງສະພາຂອງຕາຢິກ.
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ຕາຢີກິດສະຖານ

ປະເທດໃນອາຊີກາງ
ເມືອງຫຼວງ: ດັດສແຮນເບ
ປະຊາກອນ: 8.208 ລ້ານຄົນ
ພາສາທາງການ: ຕາຈິກິ
ຕາຢີີກິດສະຖານ ເປັນປະເທດໃນທະວີບອາຊີ ຕອນກາງ
ມີີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດ ອາຟການິດສະຖານ, ຈີນ,
ກຽກກິດສະຖານ ແລະ ອຸດສະເບກິດສະຖານ.
ຕາຈີກິດສະຖານ ຢູ່ໃນລຳດັບທີ 133 ຂອງດັດຊະນີການ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຂອງອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ (2014), ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີ 187 ປະເທດ.
ດັ່ງນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ປະເທດ ດັ່ງກ່າວມີການພັດທະນາຊັບພະ
ຍາກອນມະນຸດຢູ່ໃນລະດັບກາງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ
www.dvv-international.de
www.dvv-international.uz
www.cia.gov
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ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃນປະເທດປາກິດສະຖານ

ທ່ານ ນາງ ຊິໂຮ ໂອຮາຊິ (Ms Chiho Ohashi ), ຫົວຫນ້າທີ່ປຶກສາ, ໂຄງການນໍາໜ້າດ້ານປະສິດທິພາບຂອງ
ການຮຽນຮູ້ຕາມອັດຕະວິໃສຂອງ JICA Advancing Quality Alternative Learning Project
(AQAL), ປະເທດປະກ ດ
ິ ສະຖານ
ແລະສຶກສາຄົນ
້ ຄ້ວາ

ຄຳຖາມ
1 ເຈົາ້ ມີສວ
່ ນຮ່ວມໃນໂຄງການດ້ານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂອງໄຈກາ
(JICA) ໃນປາກິດສະຖານ. ເຈົາ້ ສາມາດເວົາ້ ເຖິງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການ
ໃຫ້ທນ
ື ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຂອງ JICA ໃນໂຄງການການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໄດ້ບ?
ໍ
JICA ໄດ້ດາໍ ເນີນງານໃນດ້ານການຮຽນຮູໜ
້ ງັ ສື ແລະການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ໃນປາກິດສະຖານຫຼາຍກ່າວ 10 ປີ, ໄດ້ແຊກເຂົາ້ ເລີກເຖິງຂັນ
້ ພືນ
້ ຖານຫຼາຍຢ່າງ
ໃນຂົງເຂດຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເຊັນ
່ ການສົງ່ ເສີມຫໍສະໝຸດໃນລາວ,
ໃນບັນດາຊຸມຊົນ ບົນພືນ
້ ຖານການຮຽນຮູຈ
້ າກປະເທດເນປານ ແລະຈາກບັນດາ
ອາສາສະໝັກຊາວຍີປ
່ ນ
ຸ່ ໃນທົວ
່ ໂລກຜູທ
້ ່ີ ເຄີຍເຮັດວຽກເພືອ
່ ການຮຽນຮູສ
້ າໍ ລັບ
ຊາວໜຸມ
່ ແລະຜູໃ້ ຫຍ່ ໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ.
ໃນປີ 2015, JICA ໄດ້ພດ
ັ ທະນາບົດຄວາມໃໝ່ບດ
ົ ໜຶງ່ ກ່ຽວກັບການສຶກສາບົນ
ພືນ
້ ຖານນະໂຍບາຍດ້ານການຮ່ວມມື ດ້ານການສຶກສາຂອງລັດຖະບານ ຍີປ
່ ນ
ຸ່
ແລະສອດຄ່ອງກັບເປົາ້ ໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະການສຶກສາ ເຖິງປີ
2030 ທີໄ
່ ດ້ເອົາໃຈໃສ່ກຽ່ ວກັບການຮຽນຮູຫ
້ າຼ ຍຂືນ
້ . ບົດຄວາມດັງ່ ກ່າວ ໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເຫັນໄດ້ເຖິງທິດທາງອັນຈະແຈ້ງ ແລະ
ພັນທະ ໃນຂົງເຂດຂອງການຮຽນຮູໜ
້ ງັ ສື, ທັກສະຊີວດ
ິ ແລະ YALE, ມັນແມ່ນ
ສິງ່ ຮັບປະກັນ ການສືບຕໍກ
່ ານຮຽນທີລ
່ ວມມີ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຈົນເຖິງ
ການສຶກສາຊັນ
້ ສູງ, ການຮຽນຮູໜ
້ ງັ ສື ແລະ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ວິໃສທັດ
ນີໄ
້ ດ້ສງ່ົ ເສີມການເພີມ
່ ປະສິດທິພາບຂອງການດໍາເນີນງານຮ່ວມກັນຂອງຫຼາຍ
ພາກສ່ວນ, ເນືອ
່ ງຈາກ JICA ເປັນແຫຼງ່ “ ການຮຽນຮູແ
້ ບບຕໍເ່ ນືອ
່ ງ” ຢູໃ່ ນໃຈ
ກາງຂອງຂົງເຂດວຽກງານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ໃນບົດຄວາມດັງ່ ກ່າວ ແມ່ນມີ 4 ຂົງເຂດທີເ່ ປັນຈຸດສຸມໃນການບໍລຈ
ິ າກຂອງ
JICA, ແລະໜຶງ່ ໃນນັນ
້ ແມ່ນການສຶກສາເພືອ
່ ສ້າງສັງຄົມໃຫ້ມລ
ີ ກ
ັ ສະນະ
ສ່ວນລວມ ແລະມີຄວາມສະຫງົບສຸກ. JICA ມີພນ
ັ ທະໃນດ້ານການສຶກສາເພືອ
່
ປະຊາຊົນທີຢ
່ ໃູ່ ນສັງຄົມ ວັດທະນະທໍາທີອ
່ ອ່ນໄຫວ ແລະດ້ອຍໂອກາດ ແລະ
ສະໜອງໂອກາດໃຫ້ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເຊິງ່ ລວມມີການຮຽນຮູໜ
້ ງັ ສື,
ທັກສະຊີວດ
ິ ແລະໂຄງການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສຢູໃ່ ນບັນດາ ປະເທດທີປ
່ ະ
ເຊີນໜ້າກັບຄວາມທ້າທາຍດ້ານການສຶກສາເຊັນ
່ ເດັກນ້ອຍທີປ
່ ະລະໂຮງຮຽນ
ແລະຜູໃ້ ຫຍ່ທບ
່ີ ຮ
່ໍ ໜ
ູ້ ງັ ສື ມີຈາໍ ນວນສູງ ຢູໃ່ ນບັນດາປະເທດ ອາຊີໃຕ້ ແລະອືນ
່ ໆ.

ຂ້າພະເຈົາ້ ຕ້ອງການແບ່ງປັນປະສົບ
ປະການຂອງຂ້າພະເຈົາ້ ເອງ
ກ່ຽວກັບ ໂຄງການການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນໃນ
ປາກິດສະຖານ.
ກ່ອນທີໂ
່ ຄງການ JICA
ຈະເລີມ
່ ຂືນ
້ ເຂົາໄດ້ແຊກເຂົາ້ ໃນ
ວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽ
ນໃນບັນດາແຂວງຕ່າງໆ ທີສ
່ າ້ ງຂືນ
້
ໃໝ່, ລັດຖະບານ ແລະ ຜູໃ້ ຫ້ທນ
ື
ມີຄວາມລັງເລ ແລະ ວິຈານໃນເລືອ
່ ງຂອງ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເນືອ
່ ງຈາກວ່າເຂົາ
ເຈົາ້ ບໍໄ
່ ດ້ເຫັນຜົນໄດ້ຮບ
ັ ແລະ ຜົນງານທີເ່ ປັນ
ຮູບປະທໍາ. ເວົາ້ ອີກຢ່າງໜຶງ່ ຄື ລັດຖະບານ ແລະຜູໃ້ ຫ້ທນ
ື ບໍມ
່ ຄ
ີ ວາມເຊືອ
່ ໝັນ
້ ໃນ
ການລົງທືນໃນຂະແໜງ ການການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ເຖິງຢ່າງນັນ
້ ກໍຕາມ,
ຫຼງັ ຈາກໂຄງການ JICA ໄດ້ເລີມ
້ ແຊກເຂົາ້ ມາ ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ ຮູເ້ ຖິງວິທກ
ີ ານເຮັດ
ວຽກເພືອ
່ OOSC ແລະເພືອ
່ ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ພາກລັດຂັນ
້
ແຂວງຈໍານວນນຶງ່ ໄດ້ເລີມ
່ ສະໜອງງົບປະມານຄືນໃໝ່ໃຫ້ຂະແໜງການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ, ແລະ ຜູໃ້ ຫ້ທນ
ື ອືນ
່ ໆ ເຊັນ
່ USAID, UNICEFໄດ້ເລີມ
່ ໃຊ້ຊອ
່ ງ
ທາງດ້ານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເພືອ
່ ໂຄງການ ALP ຂອງເຂົາເຈົາ້ ໃນການ
ສົງ່ ຕໍ່ ແລະ ເພີມ
່ ທະວີຄວາມສົນໃຈຂອງເຂົາເຈົາ້ ໃນວຽກງານການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ ໂດຍສະເພາະແລ້ວເພືອ
່ ເຂົາ້ ເຖິງຊາວໜຸມ
່ ແລະ ເຍົາວະຊົນ.
ຂະບວນການດັງ່ ກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການລົງມືກະທໍາຂອງການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ/ YALE ແມ່ນຕ້ອງການ ການເຊືອ
່ ມໂຍງ ແລະການຮ່ວມງານ.
ຄວາມພ້ອມຂອງໂອກາດໃນການຮຽນຮູສ
້ າໍ ລັບຊາວໜຸມ
່ ແລະຜູໃ້ ຫຍ່ ບໍແ
່ ມ່ນ
ຈຸດຈົບຂອງເປົາ້ ໝາຍ, ແຕ່ແມ່ນຮາກຖານ ແລະຄວາມໝາຍຂອງ ການ
ພັດທະນາ
ເສດຖະກິດສັງຄົມ. JICA ໄດ້ສງ່ົ ເສີມການຮ່ວມມືໃນ ວຽກງານການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ ດ້ວຍການກະທໍາຫຼາຍໆ ຢ່າງໃນປາກິດສະຖານຮ່ວມກັບທັງສອງພາກ
ສ່ວນ ກັບໂຄງການ ແລະ ຜູໃ້ ຫ້ທນ
ື ແລະອົງການຈັດຕັງ້ ທີບ
່ ສ
່ໍ ງັ ກັດລັດທີບ
່ ຫ
່ໍ ວັງ
ຜົນກໍາໄລ. ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຄື ໂຄງການການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໄດ້ຮບ
ັ ການເອົາໃຈ
ໃສ່ ແລະເຫັນຄຸນຄ່າຈາກບັນດາຜູຮ
້ ວ
່ ມໃຫ້ທນ
ື .

ດັງ່ ທີໄ
່ ດ້ເວົາ້ ມາແລ້ວນັນ
້ , JICA ສົງ່ ເສີມການເພີມ
່ ປະສິດທິພາບຂອງການ
ດໍາເນີນງານຮ່ວມກັນຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ແລະ ໃນປາກິດສະຖານ JICA ມີ
ຍຸດທະສາດໃນການເຊືອ
່ ມໂຍງໂຄງການຕ່າງໆຂອງ JICA ເຂົາ້ ກັບໂຄງການ
ດ້ານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ຕົວຢ່າງ ໂຄງການລ້ຽງສັດຢູເ່ ຂດຊົນນະບົດ,
ໂຄງການກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍສໍາລັບຊາວກໍາມະການທີເ່ ຮັດວຽກຕາມບ້ານ
ແລະ ອືນ
່ ໆ. ຜູໄ
້ ດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດທີເ່ ປັນເປົາ້ ໝາຍຂອງເຂົາ ເຈົາ້ ແມ່ນແມ່ຍງິ ທີ່
ຢູໃ່ ນເຂດຊົນນະບົດ ແລະທີມ
່ ລ
ີ າຍຮັບຕໍາ່ ເຊິງ່ ແມ່ນເປົາ້ ໝາຍດຽວກັນກັບການ
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ໂດຍຜ່ານການປະສານງານແບບຂ້າມຂະແໜງການນີ້
ພວກເຮົາພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ການຮຽນຮູໜ
້ ງັ ສື ແລະການຮຽນຮູຂ
້ ອງຜູໃ້ ຫຍ່ບໃ່ໍ ຫ້
ເປັນຈຸດຈົບຂອງເປົາ້ ໝາຍຂອງໂຄງການ ແຕ່ໃຫ້ເປັນພືນ
້ ຖານຂອງການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃນຖານະເປັນໜຶງ່ ຂອງພະແນກຂອງໂຄງ
ການອືນ
່ . ການປະສານງານດັງ່ ກ່າວນີມ
້ ຜ
ີ ນ
ົ ດີໃຫ້ແກ່ໂຄງການພວກເຮົາເຊັນ
່ ກັນ
ເນືອ
່ ງຈາກເນືອ
້ ໃນ ຂອງການຮຽນຮູ້ ແລະ ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຕາມມາ ມີສວ
່ ນກ່ຽວຂ້ອງ
ແລະ ພົວພັນກັບ ຊີວດ
ິ ປະຈໍາວັນຂອງ ຜູຮ
້ ຽນຫຼາຍຂືນ
້ , ຮັບຈໍານວນ ຄົນຫຼາຍຂືນ
້
ດ້ວຍທືນຊ່ວຍ ເຫຼອ
ື ທີຈ
່ າໍ ກັດຄືເກົາ່ .

ປາກີສະຖານ

ປະເທດໃນອາຊີໃຕ້
ເມືອງຫຼວງ: ອິດສະລາມາບັດ
ປະຊາກອນ: 182.1 ລ້າຄົນ (2013)
ພາສາທາງການ: ອູດູ, ອັງກິດ
ໃນປາກີສະຖານປະຊາກອນອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ຫຼາຍກວ່າ 50 ລ້ານຄົນ ແມ່ນ
ກືກໜັງສື ໃນຂະນະທີ່ອດຕາການຮູ້ໜັງສື ແມ່ນ 58%. ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ
ແລະ ຄຸນນະພາບການສຶກສາແມ່ນຍັງຢູ່ຫ່າງໄກຈາກລະດັບຄວາມພໍໃຈ.
ເດັກນ້ອຍ 6.5 ລ້ານຄົນ ແມ່ນອອກໂຮງຮຽນ ແລະ 40% ແມ່ນອອກໂຮງຮຽນ
ກ່ອນທີ່ເຂົາຈະຂຶ້ນຫ້ອງ ປໍ 5 (ໃນລະດັບປະຖົມສຶກສາ)
.ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ
www.jica.go.jp, www.cia.gov

2. ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຊຸມຊົນ YALE ເພືອ
່ ຈະໄດ້ຮບ
ັ ຄວາມ ເອົາໃຈໃສ່
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ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ - ສະໜອງໂອກາດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສຳລັບປະຊາຊົນໃນ
ປະເທດໄທ
ປາຣິຊາດ ເຢັນໃຈ, ຫ້ອງການ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສ, (ONIE)

ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນແມ່ນມີຫຼາຍລະດັບ. ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນແມ່ນມີພາ
ລະບົດບາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ໃນແຕ່ລະຊຸມຊົນ ດັ່ງຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້
1. ສູນສົ່ງເສີມເສດຖະກິດພໍພຽງ ແລະ ການສົ່ງເສີມກະສິກຳທິດສະດີໃໝ່
(ທິດສະດີຂອງພະບາດສົມເດັດພະເຈົ້າພູມິພົນອາລະຍະເດດ (King
Bhumibol Adulyadej) ແຫ່ງປະເທດໄທ, ເນັ້ນໜັກວິທີການພັດທະ
ນາອີງຕາມຄວາມພໍປະມານ, ມີເຫດຜົນ ແລະ ພູມຄຸ້ມກັນສັງຄົມ)
ເພື່ອສົ່ງເສີມຂະບວນການຮຽນຮູ້ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້.
2. ສູນສຳລັບສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ - ເພື່ອສ້າງການຮຽນຮູ້ ແລະ
ເຂົາໃຈສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ຕາມລັດຖະທຳ
ມະນູນ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນດ້ານການເມືອງ.
3. ສູນດີຈິຕອລຊຸມຊົນ (Community Digital Centre) ໃຫ້ປະຊາຊົນ
ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະເພດຕ່າງໆ ຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ.
4. ສູນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຊຸມຊົນ - ສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບ
ສະໜູນການຈັດຫາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຕາມ
ອັດທະຍາໄສທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການ
ສຶກສາ ອີງຕາມບໍລິບົດຂອງຊຸມຊົນ; ຈັດຫາຊັບພະຍາກອນໃນຊຸມຊົນ
ເພື່ອຊ່ວຍໃນຂະບວນການຮຽນຮູ້ ແລະ ດຳເນີນກິດຈະກຳການສຶກສາ.
ONIE ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກຳໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ຂອງການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສ ເຊັ່ນ:
ການຮຽນຮູ້ໜັງສື, ການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງປ
ະກອບດ້ວຍການສຶກສາໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ທັກສະຊີວິດ, ການສຶກສາ
ເພື່ອການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນ. ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ມີຢູ່ທີ່ຫ້ອງ
ສະໝຸດສາທາລະນະ, ຫ້ອງສະໝຸດຊຸມຊົນ, ສູນວິທະຍາສາດ ເພື່ອການ
ສຶກສາ, ວິທະຍຸເພື່ອການສຶກສາ ແລະລາຍການທາງໂທລະພາບ ແລະ
ອື່ນໆ. ໃນເລື່ອງນີ້, ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນເປັນກົນໄກສຳຄັນໃນການສ້າງໂອ
ກາດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ເພື່ອເພີ່ມຂີດຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.

ໃນປະຈຸບັນນີ້ ປະກົດວ່າທຸກຄົນສາມາດຮັບມືກັບສັງຄົມທີ່ມີການປ່ຽນແປງ
ຢ່າງໄວວາ, ສິ່ງທີ່ຄົນຮຽນຮູ້ ຫຼື ຄວນຈະຮຽນຮູ້ໃນຊີວິດ, ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຮຽນ
ຜ່ານລະບົບການສຶກສາພຽງຢ່າງດຽວ. ສັງຄົມຕ້ອງໃຫ້ໂອກາດໃນການຮຽນ
ຮູ້ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບທຸກຄົນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ການແຊກຊືມ
ການຮຽນຮູ້ເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງການ
ສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ, ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສ, ທີ່
ໄດ້ຖືກກຳນົດວ່າເປັນການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການສຶກສາ ປີ ຄ.ສ 1999 - ກົດໝາຍປະຕິຮູບການສຶກສາ - ເພື່ອໃຫ້
ປະຊາຊົນໄດ້ຮຽນຮູ້, ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່.
ແນວຄວາມຄິດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້ຖືກກຳນົດ ຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍທີ 2
ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດໄທ - ການສ້າງ ແລະ
ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດໃນຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໂດຍຜ່ານ
ການຮ່ວມມືຈາກທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ. ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ເປັນຢ່າງດີ ຈາກກົດໝາຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາ
ຕາມອັດທະຍາໄສ ປີ ຄ.ສ 2008 ໂດຍມີຈດ
ຸ ປະສົງເພືອ
່ ສົງ່ ເສີມການສຶກສາ/
ການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ.
ຫ້ອງການການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສ
(ONIE) ເປັນໜ່ວຍງານຫຼັກຂອງສຳນັກງານປະລັດກະຊວງສຶກສາທິການ
ເຊິງ່ ມີໜາ້ ທີ່ ໃນການສົງ່ ເສີມ ແລະສະໜັບສະໜູນການສຶກສານອກ ໂຮງຮຽນ
ແລະ ການສຶກຕາມອັດທະຍາໄສ ໃນວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
ສຳລັບຄົນທີ່ອອກໂຮງຮຽນ 50 ລ້ານຄົນ. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຫຼັກ ຂອງ ONIE
ແມ່ນແຮງງານທີ່ມີອາຍຸ 15-50 ປີ.
ONIE ມີ 16 ຂະແໜງການ ຫຼື ສູນ, ພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານຢູ່ສູນກາງ ເພື່ອ
ສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແລະກິດຈະກຳ
ແລະ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສ.
ເຮັດວຽກໃນ 77 ແຂວງ ແລະ ບໍລິຫານ ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ
ການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສ 1.021 ສູນ ໃນທົ່ວປະເທດ. ONIE ຍັງໄດ້
ເຮັດວຽກໃນເຂດຕຳບົນ (sub district) ເຊິ່ງມີຢ່າງໜ້ອຍ 1 ສູນການຮຽນ
ຮູ້ຊຸມຊົນ (CLC) ທີ່ເປັນສູນກາງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ທັງໝົດນັ້ນ
ມີຫຼາຍກວ່າ 7.000 ສູນໃນເຂດຕຳບົນ.

ມີການເວົ້າເຖິງ ການເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງ
ONIE - ຜູ້ອອກແຮງງານ (ອາຍຸລະຫວ່າງ 15-50 ປີ) ແມ່ນຍັງບໍ່ປະສົບ
ຜົນສຳເລັດ. ເພື່ອຕອບສະໜອງການພັດທະນາແຮງງານໃນປະເທດໄທ
ເພື່ອເປີດໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສຳລັບທຸກຄົນ, ONIE
ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍການສຶກສາ
ຕະຫຼອດຊີວິດ ເປັນກົນໄກທາງກົດໝາຍທີ່ສຳຄັນໃນການຮັບປະກັນການ
ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສຳລັບທຸກຄົນ. ໃນປະຈຸບັນກົດໝາຍສະບັບນີ້ກຳລັງ
ຖືກພິຈາລະນາ ແລະ ກັ່ນກອງໃນສະພາ. ຖ້າໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍ
ຄະນະລັດຖະມົນຕີ ມັນຈະສົ່ງຜົນດີ ຕໍ່ການສະໜອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ
ຊີວິດ ໃນປະເທດ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍດ້ານວິໄສທັດ,
ຄວາມໝັນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງຂອງລັດຖະບານ.
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ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ

ເວັບໄຊສຳຄັນໃນພາກພື້ນ
www.aspbae.org
www.pria.org
www.seameocelll.org
ສິ່ງພິມທີ່ໜ້າສົນໃຈ
Adult Education and Development
AED 83: Skills and Competencies
AED 82: Global Citizenship Education
AED 81: Communities

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 80: Post 2015
ທັດສະນະນາໆຊາດ ໃນວຽກງານການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່
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

ສິ່ງພີມໃໝ່
DVV International Impact Report 2009-2015
Sharing for Learning in Lao PDR: DVV International
Engaged in Lifelong Learning for Sustainable
Development in Asia Pacific

International Conference Tbilisi, Georgia
IPE 73: Digital Adult Education - A Key to Global
Development?

ຈັດພິມໂດຍ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ
ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນ ສອອ ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ
ໃນອາຊີໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ກອງບັນນາທິການ: ດຮ. ກ້າ ສະເຫຼີມສຸກ, ຂັນທອງ ອິນທະຈັກ,
ພິລານີ ພິດສະໄໝ
ທີມງານບັນນາທິການ: ດາລຸນນີ ສີສຸລາດ, ສົມໃຈ ແກ້ວເມກ,
ດອກຄຳ ຊົມສີຫາປັນຍາ, ແອນນາ ຄາປາສໂຊ
ບັນນາທິການ: ອູເວິ ກາກເຕິນສະແລເກິ

ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ
ຫ້ອງການປະຈຳພາກພື້ນອາຊີໃຕ້ ແລະ
ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
351/19 ຖະໜົນວັດນາກໃຫຍ່, ບ້ານທ່າພະລານໄຊ,
ເມືອງສີສັດຕະນາກ
ຕູ້ ປ.ນ. 215, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ.: +856 21 315832-3
ແຟັກ: +856 21 312511
info@dvv-international.la
www.dvv-international.la
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