ລະບົບການສຶກສາ , ຄວາມມງມາດປາດຖະໜາ ແລະ ການຮຽນຮ
ໂຄງການຮວມມືຄົ້ນຄວາໂດຍທຶນສະໜັບສະໜນຈາກ ESRC-DFID- (ES/N01037X/1)

ການປະດິດສາງ ການສືກສາໃນຊົນນະບົດ

ການຄົ້ນຄວາ

ກັນຍາ 2018

ສະຫຼຸບດານນະໂຍບາຍໂດຍຫຍໍ

‘ຫຼກ
ັ ສດແບບເຊືອ
່ ມສານ’ ໃໝຂອງປະເທດເລໂຊໂທ ເລີມ
່ ໃຊໃນປ 2009 ໂດຍມີຈດປະສົງໃນການປບປງແບບເລັງດວນ
ທັງເນືອ
້ ໃນ ແລະ ວິທກ
ິ ານສອນໃນ 10 ປທາອິດຂອງການເຂົາ້ ໂຮງຮຽນ. ນີເ້ ປນກໍລະນີສກ
ຶ ສາທີມ
່ ປ
ີ ະໂຫຍດເພາະການປະຕິ
ຮບນີແ
້ ມນເພືອ
່ ແກໄຂສິງ່ ທາທາຍບາງຢາງທີຕ
່ ອງການົດຜານການຄົນ
້ ຄວາຂອງພວກເຮົາໃນຊົນນະບົດປະເທດລາວ ແລະ ອິນ
ເດຍ, ລວມທັງເລໂຊໂທ. ໂດຍລວມແລວ ຫຼກ
ັ ສດໃໝ ແມນເພືອ
່ ແທນການສຶກສາແບບເລົາເລືອ
່ ງທີນ
່ າໄປສອະນາຄົດແບບ
ສະເພາະ (ຂະແໜງການທາງການ, ໃນເມືອງ) ເຊິງ່ ເດັກແລະໄວໜມເປນເຈົາ້ ຂອງອະນາຄົດຂອງໂຕເອງ ໃຫພວກເຂົາມີຄວາມ
ຮ ແລະ ທັກສະເພືອ
່ ວາງແຜນຊີວດ
ິ ແລະ ການເປນຢຂອງຕົນເອງພາຍໃຕສະພາບພມສັນຖານໃນໝບານຂອງໂຕເອງ. ແຕ
ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ໃນທາງປະຕິບດ
ັ ແລວ ຫຼກ
ັ ສດການສຶກສາໃໝເຮັດໃຫະສົບການການສຶກສາຂອງເດັກແລະໄວໜມມີກ
ີ ານ
ປຽນແປງໜອຍກວາທີຄ
່ ດ
ິ ແລະ ຍັງຄົງກຽວເນືອ
່ ງກັບການເຂົາ້ ຮຽນທີເ່ ວົາ້ ເຖິງອາຊິບທີໄ່ ດເງິນເດືອນຫຼາຍ ແທນທີຈ
່ ະເວົາ້ ເຖິງ
ເລືອ
່ ງການເປນຢໃນຊົນນະບົດໃນການປະຕິຮບຫຼກ
ັ ສດ. ໃນການຄົນ
້ ຄວາຄັງ້ ນີໄ້ ດຊີໃ້ ຫເຫັນບົດຮຽນທີເ່ ປນປະໂຫຍດໃນການ
ຜົນການຄົ້ນຄວາທີ່ນາມາລາຍງານນີ້
ແມນອີງຕາມການຄົ້ນຄວາເປນເວລາ
2 ປ ທີ່ຕອງການສືກສາຄວາມເຊື່ອມ
ໂຍງກັນລະຫວາງ ລະບົບການສຶກສາ
ແລະ ຄວາມຄວາມມງມາດປາດຖະ
ໜາ ຂອງໄວໜມໃນເຂດຊົນນະບົດ
ໃນປະເທດ ເລໂຊໂທ, ອິນເດຍ ແລະ
ລາວ. ເຊິງ່ ໃນແຕລະປະເທດໄດດາ
ເນິນການສືກສາໃນຊຸມຊຸນເຂດ
ຊົນນະບົດສອງແຫງ ແລະໃນ
ໂຮງຮຽນປະຖົມ ເປນເວລາເກົ້າເດືອນ
ໃນຊວງໄລຍະປ 2017.

ປະຕິຮບຫຼກ
ັ ສດ ໃນອະນາຄົດ ໃນປະເທດອິນເດຍ, ປະເທດລາວ ແລະ ບອນອືນ
່ ໆ.

ຂົງເຂດການຮຽນ
ຫຼັກສດແບບເຊື່ອມສານຂອງປະເທດເລໂຊໂທ, ແມນພັດທະນາຂື້ນໂດຍກະຊວງສຶກສາ ໂດຍການສະໜັບສະໜນຂອງອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ແລະ ທະນາຄານໂລກ, ໂດຍມີຈດປະສົງເພື່ອ ‘ນາສົງການສຶກສາເພື່ອພັດທະນາບກຄົນ ແລະ ສັງຄົມ ເຮັດໃຫທັງພົນລະເມືອງ
ແລະ ປະເທດຊາດໂດຍລວມສາມາດແກໄຂຄວາມທາທາຍທີ່ເພີ່ມຂື້ນໃນທົວໂລກ’ (ກະຊວງສືກສາ ແລະ ການຝກອົບຮົມ 2015).
ຫຼັກສດດັງກາວເປນການປຽນຫຼັກສດແບບດັ້ງເດິມທີ່ເນັ້ນໃສ
ຫຼັກການການສຶກສາແບບແຄບໆ, ກາວໄປສຂົງເຂດວິຊາທີ່
ກວາງຂວາງຫຼາຍຂື້ນ. ຈາກແຕກອນມີ 14 ວິຊາຮຽນໃນຊັ້ນ

ຂົງເຂດການຮຽນຮ

ປະຖົມ. ຫຼັກສດໃໝໄດຫຼຸດໃຫເຫຼືອ ‘ຫາຂົງເຂດການຮຽນຮ ’ ຕາມ ພາສາສາດ ແລະ ການຮໜັງສື
ທິດສະດີ ‘ ຄວາມທາທາຍໃນຊີວິດ’. ໜຶ່ງໃນນັ້ນ,ແມນ ‘ຄວາມຄິດ (ພາສາເລໂຊໂທ, ພາສາອັງກິດ, ສິນລະປະ ແລະ ຫັດຖະກາ,
ສາງສັນ ແລະ ການປະກອບການ ’, ເຊິ່ງເຫັນໄດຢາງຊັດເຈນວາເປນ ລະຄອນ, ດົນຕີ ແລະ ພາສາອື່ນໆ, ວິຊາບັງຄັບແມນ ວິຊາພາສາ
ການແກໄຂບັນຫາການບໍມີວຽກເຮັດໃນລະບົບເສດຖະກິດທີ່ເປນ
ທາງການ. ເບິ່ງຄືວາໂຮງຮຽນກາລັງປບປງເພື່ອະກະຽມສາຫຼັບຜ
ປະກອບການໃນອະນາຄົດ, ແທນທີ່ຈະມີແຕເຮັດວຽກກິນ
ເງິນເດືອນເທົານັ້ນ.
ສິ່ງທີ່ເນັ້ນໜັກຫຼາຍກວາການພັດທນະາທັກສັກແມນ: ‘ຫຼັກສດ
ແມນອອກແບບເພື່ອຊວຍໃຫຜຮຽນຊອກຫາຄວາມຈິງ ແລະ
ຄວາມຮ, ແລະ ພັດທະນາທັກສາເຊິ່ງຈະມີປະໂຫຍດກັບພວກເຂົາ
ໄປຊົວຊີວິດ’ ( ຄາແນະນາສາລັບຄ ຊັ້ນປ 7). ທັກສະທີ່ພົ້ນເດັນ
ໃນຄາແນະນາສາລັບຄ ແມນທັກສະໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການ
ແກໄຂບັນຫາ (ເພື່ອສາງ ‘ທາງເລືອກທີ່ສາງສັນຈາກການຮັບຮ ’),
ຄວາມຄິດສາງສັ້ນ, ການສື່ສານແບບມີປະສິດທິຜົນ (ຄາເວົ້າ ແລະ
ບໍແມນຄາເວົ້າ), ການຮຽນຮເພື່ອຮຽນຮ, ທັກສະການປະຕິເສດ

ເຊໂຊໂທ ແລະ ແລະ ພາສາອັງກິດ)
ໂຕເລກ ແລະ ຄະນິດສາດ
( ຄະນິດສາດ, ວິຊາບັງຄັບແມນຄະນິດສາດ )
ບກຄົນ, ຈິດວິນຍານ ແລະ ສັງຄົມ
(ປະຫວັດສາດ, ສາດສະໜາ, ສຂະພາບ ແລະ ກາຍຍະກາ, ການ
ພັດທະນາ, , ທັກສະຊີວິດ, ວິຊາບັງຄັບແມນ ທັກສະຊີວິດ )
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
(ວິທະຍາສາດ, ພມສາດ, ວິທະຍາສາດກະສິກາ, ວິຊາເຕັກນິກ
ວິຊາວິທະຍາສາດບັງຄັບ )

ຄວາມກົດດັນຈາກໝ ແລະ ການປະຕິເສດ, ການຄິດແບບວິເຄາະ,

ຄວາມຄິດສາງສັນ ແລະ ການປະກອບການ

ການຄິດແບບມີເຫດຜົນ ແລະ ຄິດແບບວິທະຍາສາດ. ສິ່ງເຫຼົານີ້ຖື

(ທລະກິດ, ການເຮືອນ, ໄອຊີທ)ີ

ວາເປນທັກສະທີ່ໃຊໃນການວາງແຜນອະນາຄົດຂອງຄົນ ແລະ ຕອບ
ສະໜອງຕໍສະຖານະການ, ສົງເສີມໃຫຄົນໜມພັດທະນາຄວາມໄຝ
ຝນຂອງໂຕເອງ ແທນທີ່ຈະ ເປນອະນາຄົດທີ່ເດົາເອົາວາເປນການ
ເຮັດວຽກແບບສະບາຍ .

ການສອນ
ຫຼັກສດໃໝຍັງສອນ ແລະ ປະເມິນດວຍວິທີໃໝ. ເປາໝາຍແມນເພື່ອ
ພັດທະນາພອນສະຫວັນສະເພາະຂອງເດັກແລະໄວໜມແຕລະຄົນ (ບໍ
ໄດ ຖືກເອື້ນວາເປນ‘ຜຮຽນຮ’). ຄາແນະນາສາລັບຄໄດລະບສິ່ງທີ່ຄາດ
ຫວັງຈາກການສອນແບບເອົານັກຮຽນເປນໃຈກາງ ແມນກຽວຂອງຮບ
ແບບ ເຊັນ‘ການເລົາເລື່ອງ’, ‘ການລະດົມສະໝອງ’, ‘ການຫຼີ້ນ
ລະຄອນ’, ‘ບົດບາດສົມມດ’, ‘ການນາໃຊຊັບພະຍາກອນບກຄົນ’
(ລວມທັງຈາກນອກໂຮງຮຽນ), ‘ການຮຽນເພື່ອປະຍກຫຼັກການ’ ແລະ
‘ການຮຽນຈາກປະສົບການ’. ການສອນຫອງຄວບຍັງຖືວາເປນ
ໂອກາດ, ແລະ ຖືກສັງໃຫການສອນຫອງຄວບຕອບສອນດວຍ
ຫຼັກການທາງບອກ. ນັກຮຽນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂື້ນໃນການ
ຮຽນຂອງໂຕເອງ ແລະ ອະນະຄົດຂອງໂຕເອງ ລວມທັງການຊວຍເຫຼືອ
ຜອື່ນ .
ນັກຮຽນຖືກຄາດຫຍັງໃຫຖົກຖຽງໃນຫົວຂໍກຽວກັບຕົວເມືອງ

ການປະເມິນຜົນ
ການປະເມິນຜົນແບບຕໍເນື່ອງ, ເຊິ່ງ‘ເນັ້ນໃສການຮວມມື, ຕໍເນື່ອງ ແລະ ທັນທີ ’ ຖືກໃຊແທນການເສັ້ງທາຍປ, ເຊິ່ງເປນການລືບລາງອປະສັກການເລື່ອນຫອງຂອງເດັກ. ຄວາມ
ສາເລັດໃນການໃຊ ‘ທັກສະຊີວິດ’ ຈະໄດບັນທຶກຮວມກັບຜົນຄວາມຮ ແລະ ເຂົ້າໃຈທາງວິຊາການ. ເຊັນ ນັກຮຽນຈະໄດຄະແນນເພິ່ມເມື່ອຮວມໃນການໂຕວາທີກຽວກັບການ
ເຫັນຄນຄາຂອງໂຕເອງ.
ໂດຍບໍມີການເສັງໃນລະດັບປະເທດໃນປສດທາຍຂອງຊັ້ນປະຖົມ ( ຊັ້ນປ 7), ດັງນັ້ນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມກໍບໍໄດເລືອກເຂົ້າໂຮງຮຽໜໂດຍອິງຕາມຜົນຂອງການຮຽນທີ່ຜານມາ.
ເຮັດໃຫບໍມີການແຂງຂັນທີ່ຄັດເລືອກເດັກແລະໄວໜມຮຽນອອກຈາກການຮຽນ ຫຼື ອອກໂຮງຮຽນກອນອາຍ 18 ຍອນບໍສາມາດຈົບຊັນປະຖົມໄດ , ແຕການເຂົ້າໂຮງຮຽນຍັງ
ຄົງຢໃນໂຄງສາງແບບເສັ້ນຊື່ທີ່ ສະແດງໃຫເຫັນຄວາມກາວໜາສອະນາຄົດທີ່ຖືກການົດໄວແລວ.

ການຈັດປະຕິບດ
ັ ຫຼກ
ັ ສດແບບເຊືອ
່ ມສານໃນເຂດຊົນນະບົດປະເທດ ເລໂຊໂທ: ຈາກທັດສະນະຂອງຄ
ເຖິງວາຫຼັກສດຈະເບິ່ງຄືໜາສົນໃຈ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງບໍໄດຕາມຄວາມຄາດຫວັງ; ຄຮສຶກບໍເຊື່ອມຕໍເນື້ອໃນ, ການສອນ ແລະ ຫຼັກການການປະເມິນ. ພວກຄຕິວາເນື້ອໃນຫຼາຍໂພດ ( ເນື້ອໃນ
ຫຼາຍແທ) ແລະ ບໍສາມາດກວມລວມເອົາໄດທກຢາງ. ບາງອົງປະກອບເບິ່ງຄືວາບໍສາຄັນ (ມີຫຼາຍໜາເວົ້າເຖິງການເຮັດຊາ, ພາກທີ່ເວົ້າກຽວກັບການຫຼີ້ນໝາກເສິກ). ບາງອັນກໍຍັງຫາງໄກຈາກຊີວິດ
ຂອງເດັກແລະໄວໜມໃນຊົນນະບົດ. ດັງທີ່ຄົນໜຶ່ງໄດກາວວາ : ‘ເພາະວາຕອນນີ້ຖາຂອຍສອນໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ໄກຈາກບອນນີ້, ເດັກນອຍຢພນຮອດບໍຮວາໂທລະທັດແມນຫຍັງ, ແລວພວກເຂົາ
ຈະຮຄອມພິວເຕີ້ໄດຢາງໃດ!’
ບາງຫົວຂໍບໍສາມາດສອນໄດຢາງມີປະສິດທິພາບໂດຍບໍມີອປະກອນອື່ນເພີ່ມ (ການເຮັດນາປນ ໂດຍບໍມີ
ໄຟຟາ). ຄຍັງຕິອີກວາພວກເຂົາຍັງຂາດການຝກອົບຮົມ ຫຼື ຄວາມຮພື້ນຖານໃນຫຼາຍຫົວຂໍໃໝ, ດວຍເຫດ
ນີ້ຈຶ່ງສົງຜົນໃຫພວກເຂົາຫັນໄປສອນຕາມທີ່ຕນເຄີຍຕາມທີ່ມີຢໃນຫຼັກສດເກົາ. ຍອນບໍມີການປະເມິນຈາກ
ພາຍນອກ ຈື່ງຄືກັບວາບໍມີຕວາມຈາເປນທີ່ຈະພະຍາຍາມສອນໃຫຄົບຕາມຫຼັກສດ.
ໃນດານຂອງການສອນກໍເຊັນກັນ, ຄຍັງມັກໃຊວິທີ່ທີ່ໂຕເອງຄຍເຄີຍ. ຫຼາຍຄັງ້ ຍັງໃຊວິທີ່ແບບຈົດກາຍຈາກ
ກະດານ ແລະ ຕື່ມຄາໃນບອນຫວາງ. ອາດມີພາກທີ່ມີການຖາມ ແລະ ຕອບ, ແຕການສົນທະນາກັນໃນ
ຫອງຮຽນແມນມີໜອຍທີ່ສດ. ຄເປນຜເວົ້າກຽວກັບວຽກກມ ແລະ ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມສອງບອນ, ການ
ເຮັດວຽກກມ ແລະ ການຖົກຖຽງແມນເຮັດບາງຄັ້ງເທົານັ້ນ. ຕົວຢາງເຊັນ ໃຫເດັກແລະ ໄວໜມເຮັດວຽກ
ເປນກມເພື່ອເບິ່ງຄາສັບໃຫກັນໃນການຂຽນທວາຍເທົານັ້ນ.
ການປະເມິນຜົນແບບຕໍເນື່ອງໃຫເດັກ ແລະ ໄວໜມຖືວາເປນການເສຍເວລາ ແລະ ບໍຊວຍໃນການຮຽນ. ຄ
ຕອງເຮັດລາຍການຜົນໄດຮັບຈາກການຮຽນໃນທກບົດຮຽນ ແລະ ອາດຕອງຮັບຜິດຊອບຫອງຄວບເວລາ
ໃດກໍໄດ, ໂດຍສະເພາະເວລາທີ່ຄຜອື່ນຂາດ, ເຖິງວາຈະມີຄາສັງໃຫມີການລົງໂທດໂດຍໃໍຊຫຼັກການທາງ
ບອກ, ແຕນັກຮຽນຍັງຖືກລົງໂທດເມື່ອຕອບຄາຖາມຜິດ, ເຊິ່ງຄຫຼາຍຄົນເຫັນວາມີຄວາມຈາເປນເພື່ອຮັບປະກັນວານັກຮຽນມີພືດຕິກາທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມເຂົາ້ ໃຈໃນບົດຮຽນ. ຄຍັງເປນຫວງແຕວາ
ນັກຮຽນຕອງໄດຂື້ນຫອງໂດຍທີ່ບໍມີຊອງຫວາງໃນດານຄວາມຮພື້ນຖານທີ່ຈະເຮັດໃຫບໍສາມາດກຽມພອມສາລັບບົດຮຽນໃໝໄດ.
ການທີ່ບໍມີການຕິດຕາມຢາງປກກະຕິ ແລະ ມີການຝກອົບຮົມ ຫຼື ກະກຽມພຽງເລັກນອຍ, ກຽວກັບການສອນຫອງຄວບ, ຈຶ່ງອາດເຮັດໃຫບໍໜາແປກໃຈເລີຍວາໂຮງຮຽນໃນຊົນນະບົດຍັງບໍໄດ
ປະຕິບັດຕາມຫຼັກສດໃໝຢາງເຕັມທີ.່

ການສຶກສາເພືອ
່ ອະນາຄົດແບບທາງເລືອກແທບໍ ? ຂໍຈາກັດໃນການປະຕິຮບ
ອະນາຄົດຂອງເດັກແລະໄວໜມເປນສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັນທີ່ສດໃນຫຼັກສດໃໝ. ຕາລາຮຽນແມນປະກອບໄປດວຍອາຊິບຕາງໃນຫຼາຍໜາ, ຜປະກອບການມີ ‘ພື້ນທີ່ການຮຽນຮ’ ຂອງໂຕເອງ ແລະເດັກ ແລະ
ໄວໜມຖືກສອນໃຫຮຈັກການວາງແຜນ ແລະ ວາງເປາໝາຍ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມວິທີການນີ້ມີລັກສະນະຂັດແຍງໃນໂຕເອງ. ອາຊີບທີ່ຖືກກາວເຖິງໃນຫຼັກສດ ແລະ ຕາລາຮຽນມັກຈະເປນອາຊີບໃນ
ຂະແໜງການທາງການ, ແບບທີ່ໄດເງິນເດືອນ ເຊັນ ເປນຄ, ແພດໝ, ຕາຫຼວດ ແລະ ທະຫານ ກໍບໍໄດໜອຍກວາໃນບອນອື່ນ, ເຖິງວາຫຼັກສດຈະເນັ້ນໄປຫາວິຊຊາກຽວກັບຜປະກອບການ ແລະ ທີ່
ປະຕິບັດໄດຈິງ, ແຕອາຊິບທາງເລືອກໃນຊົນນະບົດ ເຊັນ ການລຽງສັດກໍປະກົດໃຫເຫັນພຽງບາງຄັ້ງຄາວເທົານັ້ນ. ຍິ່ງໄປກວານັ້ນ ການອະທິບາຍວາຖາຢາກເຮັດອາຊິບນັ້ນຕອງເຮັດແນວໃດ, ຫຼື ເຮັດ
ໃຫດີແນວໃດກໍມີຍັງໜອຍ.
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ເຊັນດຽວກັນ, ເຖິງວາຄວາມພົນເດັນຂອງອາຊິບຈະປະກົດໃນຫຼັກສດ, ນັກຮຽນລາຍງານວາພວກເຂົາໄດຮັບຄາແນະນາທາງອາ
ຊິບພຽງເລັກນອຍເທົານັ້ນ. ຄມັກຈະເນັ້ນໃສຫົວຂໍທີ່ຈະອອກເສັງ ແລະ ຊວຍໃຫເດັກນອຍໃນຊັ້ນປະຖົມສາມາດເລື່ອນຂັ້ນໃນ
ການເຂົ້າຮຽນໃນຕໍໜາເທົານັ້ນ.
ໃນໄລຍະການຄົ້ນຄວານີ,້ ຫຼັກສດໃໝແມນໄດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທົວລະບົບໂຮງຮຽນປະຖົມແລວ, ດັງນັ້ນພວກເຮົາບໍສາມາດສົມ
ທຽບ ລະຫວາງຄວາມຄາດຫວັງຂອງເດັກນອຍທີ່ຮຽນໃນຫຼັກສດນີ້ ກັບຫຼັກສດກອນໜານີ.້ ພວກເຮົາອາດວັດແທກວາຫຼັກສດ
ດັງກາວລະອຽດປານໃດ ແລະ ມິຜົນຕໍການສຶກສາດານຜປະກອບການຢາງຊັດເຈນ, ບາງເທື່ອອາດຈະຍອນຕອງສອນຫຼັກເວລາ
ອາຫານທຽງ ເມື່ອຝນຕົກ ຫຼື ຄຢາກກັບບານໄວອາດເຮັດໃຫຕອງມີການຍົກເລິກຫອງຮຽນ. ໂຮງຮຽນປະຖັມບອນໜຶ້່ງທີ່ພວກ
ເຮົາສັງເກດການທີ່ເນັ້ນໃສ ການວາງເປາໝາຍ, ການວາງແຜນອະນາຄົດ. ນັກຮຽນຖືກຄາດຫວັງໃຫ ໃຫຄານິຍາມການວາງເປາ
ໝາຍ ແລະ ແຮງຈງໃຈ, ເຊິງ່ ສະແດງດວຍພາບແຕມລົດໄຟທີ່ບໍຄວນຕົກລາງໃນກະດານ. ຈາກການທີ່ວາໃນເລໂຊໂທເກືອບບໍມີ
ລົດໄຟເລີຍ, ການແນວຄິດນີ້ຈື່ງເປນນາມມະທາ ແລະ ພິສດໃຫເຫັວາບໍເປນທີ່ໜາຈົດຈາສາລັບນັກຮຽນເລີຍ.
ຂໍຄວາມທີ່ການສອນມີແນວຄິດແບບເສລີນິຍົມໃໝ ທີ່ວາແຕລະບກຄົນ ເປນເຈົ້າອະນາຄົດຂອງໂຕເອງ, ເປນຜການົດ ແລະ
ຮັບຜິດຊອບຕໍຊະຕາກາຂອງໂຕເອງ (ໃນທາງກົງກັນຂາມກັບແນວຄິດທັນສະໄໝນິຍົມທີ່ເປນໜາທີ່ຂອງລັດທີ່ຕອງຮັບຜິດຊອບ
ຕໍຄວາມໝັ້ນຄົງດານການຈາງງານໃນໄລຍະຍາວ) . ນີ້ສາມາດເປນຄວາມສຽງໃນຊີວິດການເປນຢທີ່ດີຂອງໄວໜມ ເພາະມັນມີ
ຄວາມໝາຍແຝງວາຄວາມລົ້ມເຫຼວແມນເກິດຈາກໂຕເຂົາເອງທີ່
ບໍມີຄວາມພະຍາຍາມພຽງພໍ ແລະ ບໍມີຄນລັກສະນະດີພຽງພໍ ທີ່
ຈະປະສົບຜົນສາເລັດ.
ຄທີ່ແຕງບົດສອນບົດຮຽນນີ້ ໄດຊຸກຍໃຫເດັກ ແລະໄວໜມຄິດ
ໜາວຽກອາດປະຕິບັດບໍໄດໃນຊົນນະບົດ

ທາແຮງງຂອງສິ່ງຕອບແທນທີ່ໄດຈາກ ທລະກິດ, ໂດຍສະເພາະ
ການລຽງສັດ. ຢາງໃດກໍຕາມ, ໃນຕອນທາຍຂອງບົດຮຽນຄໄດ

ໃຫນັກຮຽນໃຫຢນຕາມແຈຫອງອິງຕາມອາຊີບທີ່ໂຕເອງສົນໃຈ, ແລະນັກຮຽນໄດຈຢນເປນກມຕາມອາຊີບ, ຄ, ແພດໝ, ຕາຫຼວດ
ແລະ ນັກທລະກິດ. ຈາກນັ້ນກໍມີກມນອຍອີກທີ່ປະກອບດວຍອາຊິບພະນັກງານທະນາຄານດ ແລະ ຊາງແປງລົດ.
ອີກຕົວຢາງໜຶ່ງ, ເວລາຢນອກໂຮງຮຽນ, ເມື່ອພວກເຮົາຖາມເດັກນອຍສາມຄົນໃຫສະແດງລະຄອນ ສົມມດວາອານວຍການໂຮງຮຽນ
ຕັດສິນຍົກເລິກວິຊາຄວາມຄິດສາງສັນ ແລະ ການເປນຜປະກອບການອອກຈາກຕາຕະລາງຮຽນ. ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາສະແດງອອກສະແດງ
ໃຫເຫັນວາບໍໄດມີຄວາມຕື່ນຕົວຕໍຄນຄາຂອງຂົງເຂດການຮຽນໃດໆເລີຍ. ນັກຮຽນສະແດງເປນລະຄອນອອກມາວາ ຜອານວຍການໄດ
ໂຕຖຽງວາວິຊາດັງກາວຄວນຕັດອອກ ແລະ ສອນແຕໃນໂຮງຮຽນເທົານັ້ນ, ເພາະເດັກນອຍບໍເຂົ້າໃຈ. ກົງກັນຂາມ,ເດັກນອຍທີ່ສະແດງ
ເປນນັກຮຽນໂຕຖຽງວາບໍຄວນຕັດວິຊານີ້ອອກແຕຄວນສອນໃຫໄວກວານີ້, ເພາະມັນອາດຈະມີປະໂຫຍດເຖິງວາພວກເຂົາຈະຍັງບໍ
ເຂົ້າໃຈໃນທັນທີກໍຕາມ. .
ເດັກນອຍບໍຄນເຄິຍ ຫຼື ບໍເຕັມໃຈຈະມີສວນຮວມທລະກິດຂະໜາດນອຍ. ພວກເຂົາອາງເຖິງການຕໍສເພື່ອໂຕເອງ (ho phelisa) ຫຼື
ເຮັດວຽກເພື່ອໂຕເອງ(ho itsebelletsa), ແລະ ສາມາດເວົ້າເຖິງຫຼາຍວິທີໃນການຫາລາຍໄດ. ໃນຕອນທາຍຂອງການຄົ້ນຄວາ,
ພວກເຮົາຖາມນັກຮຽນໃນຫອງຮຽນຊັ້ນປ ທີ 6 ແລະ 7 ວາພວກເຂົາເຮັດຫຍັງໄດແດ ເພື່ອຫາລຽງໂຕເອງຫາກວາພວກເຂົາ

ບໍສາມາດຫາວຽກເຮັດໄດທັນທີ່ຫຼັກຈາກສາເລັດການສຶກສາ. ຄາຕອບທີ່ໄດມີທັງ ການເປນເອື້ອຍລຽງເດັກ, ປກເຮືອນ, ຂາຍຜັກ, ຂາຍເບຍ. ຂາຍຂົນສັດ, ເຕັ້ນລາເພື່ອແລກັບ
ເງິນ, ຂາຍໝ, ຂາຍເຄື່ອງນງ, ຂາຍນາເຜີ້ງ, ຂາຍໄກ,ແປງເກິບ, ປກຕົ້ນໄມ, ຕອນສັດ, ເຮັດເປາໃສສາລີ, ຫຼື ຫຍິບຊຸດນັກຮຽນ ແລະ ອິກຫຼາຍໆຢາງ. ຄວາມສາມາດໃຫຄາ
ຕອບ ໄດຢາງໄວອາດກຽວຂອງກັບເນື້ອໃນ ແລະ ວິທີການສອນໃນຫຼັກສດໃໝ ແຕພວກເຂົາຍັງບໍເຫັນວາການສຶກສາແມນການກະກຽມສາລັບວຽກງານທີ່ພວກເຂົາກາວມາ

ເຖິງພວກເຂົາຈະເຫັນວາເຮັດຖຸລະກິດຖືເປນທາງເລືອກສາຮອງໃນການຫາລຽງຊິບ, ເດັກນອຍສອງສາມຄົນ ມີຄວາມຄາດຫວັງຢາກເປນ ‘ນັກທລະກິດ’. ສວນຫຼາຍມັກ
ຈິນຕະນາການວາການເລີ່ມເຮັດທລະກິດມີຄວາມສຽງ. ເດັກຍິງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຄົນໜຶ່ງອະທິບາຍຢາງລັງເລວາຍອນສຽງທີ່ຈະມີຄົນຂີ້ລັກ. ຄກໍເຊັນກັນ, ເຖິງວາຈະມີ
ຫຼັກສດໃໝ, ພວກເຂົາກໍຄິດວາອາຊິບໃນຂະແໜງການທີ່ເປນທາງການເປນສິ່ງທີ່ນັກຮຽນຄວນມງມາດປາດຖະໜາຢາກເປນຍອນວາອາຊິບເຫຼົານີ້ມີລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ.
ບໍເປນທີ່ໜາສົງໃສເລີຍ, ທັງເດັກນອຍ ແລະ ຄເຫັນວາອາຊິບເຫຼົານີ້ດີກວາວຽກໃນຂະແໜງການທີ່ບໍເປນທາງການ. ນັກຮຽນຫຼາຍຄົນຫວັງວາຈະຫຼີກລຽງການເຮັດໃຫ
‘ມືເປອນ’. ບໍໜາແປກໃຈເລີຍທີ່ຈາກທັດສະນະຂອງນັກຮຽນ,ການສຶກສາຍັງເປນຫຼັກການກຽວກັບການຮຽນທາງວິຊາການ ແລະ ຈາກັດແຕໃນວຽກຂະແໜງການທີ່
ເປນທາງການ. ການເນັ້ນໃສການສຶກສາອາຊີບເປນຕົວຂັບເຂື່ອນໃນການມີສວນຮວມໃນການສຶກສາເປນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍສາລັບນັກຮຽນຜທີ່ຍາມໃດກໍເຫັນວາເປນ
ເລື່ອງໂລເລ.

ຄາແນະນາ
ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດເພື່ອໃຫໄວໜມກມນອຍໃນຊົນນະບົດເຫັນການສືກສາວາເປນສິ່ງມີຄນຄາ
ສາລັບອະນາຄົດທີ່ນອກເໜືອຈາກຂະແໜງການເຮັດວຽກທາງການແບບແຄບເທົານັ້ນຄື:


ຄຄວນສະໜັບສະໜນເດັກນອຍໃຫຄິດກຽວກັບທາງເລືອກອະນະຄົດທີ່ສາມາດ
ເປນໄປໄດ.



ຄວນເຊິນວິທະຍາກອນມາເວົ້າກຽວກັບປະສົບການຊີວິດການເປນຢທີ່ເຮັດໃຫ
ເຫັນ‘ຄວາມເປນຈິງ’ ຂອງເດັກ ແລະໄວໜມໃນຊົນນະບົດ.



ເມື່ອມີການທວນຄືນຕາລາຮຽນ, ຄວນເອົາໃຈໃສການດາລົງຊີວິດແບບບໍມີ
ເງິນເດືອນ ແລະ ໂອກາດການເຮັດວຽກທີ່ເດັກ ແລະ ໄວໜມຊົນນະບົດສວນຫຼາຍ
ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ.

ໂຄງການຮວມມືຄົ້ນຄວາໄລຍະເວລາສາມປ ໂດຍການສະໜັບສະ
ໜນຈາກ ESRC-DFID (ES/N01037X/1)

ທີມຄົນ
້ ຄວາ

ທ. ມນິພ ຊູກລາ, ສະຖາບັນມແກຣມ ມີທຣາ ຊາມາສ ເຊີ
ວີ ຊານທາ, ຊະຮາຕາສກາ

ປະເທດ ເລໂຊໂທ

ປະເທດລາວ

www.education-aspiration.net

ສ. ນິໂຄລາ ອານເຊວ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ບຣເນວ

ປອ ຣອຍ ໄຮສມັນ, ສະຖາບັນ ISS, ມະຫາວິທະຍາໄລ

Email

nicola.ansell@brunel.ac.uk

ປອ. ແຄລ ດັນເກ, ມຫາວິທະຍາໄລ ບຣເນວ

/Education-Systems-and-Aspiration

ປອ. ພແລນ ເລໂຟກາ, ສນການສອນ ແລະ ການຮຽນ,

@edn_aspiration

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ເລໂຊໂທ
ປະເທດອິນເດຍ
ປອ. ເພກກິ້ ໂຟຣເຣີ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ບຣເນວ
ປອ. ອາຊິມາ ໂດສ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ບຣເນວ

ອີຣາມສ ຣອດເຕີດາມ
ທ. ສີວົງໄຊ ຈັນພິທິກນ, ສະຖາບັນ ISS,
ມະຫາວິທະຍາໄລ ອີຣາມສ ຣອດເຕີດາມ
ນ. ໂຈດີ້ ໂຟນເຊກາ, ອົງການແພລນ ສາກົນ ປະຈາ
ປະເທດລາວ.
ຜສາຫຼວດ

