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Workshop Report

BACKGROUND
Indochina is a sub-region in Southeast Asia comprised of Cambodia,
Laos, and Vietnam. In the past decade, these nations have been
actively diversifying and modernising their economy in order to shift
away from over-reliance on agriculture; they are also becoming more
open and integrated into the regional and global market. The challenge
for this region, therefore, is to develop and sustain its development
momentum and to enhance its competitiveness. One of the keys to
achieving those goals is education, in which community learning
centres (CLCs) now play an increasingly important role.
CLCs are local educational institutions established with the purpose
of empowering individuals and promoting community progress. They
offer lifelong education, including basic skills and vocational training,
4

for all people in a local community, especially those with little access
to formal education. The development of CLCs is thus in firm alignment
with SEAMEO 7 Priority Areas (2015-2035), particularly Area 2
‘Addressing Barriers to Inclusion’ and Area 4 ‘Promoting Technical and
Vocational Education and Training’.
CLCs thus deserve much attention of whole society -- local residents,
teachers, and authorities -- for sustainable development. It is therefore
important that experience and effective practices be shared among the
countries for this purpose. With this in mind, SEAMEO CELLL, with
technical and financial support from DVV-International, organised a
workshop on CLC good practices on 7 and 8 June 2017.

OBJECTIVES
The workshop was intended to provide opportunities for
participants to
1. share successful models and practices of CLC management
and operation, specifically in:
• status of CLCs in the national education system
• concept of CLCs
• how CLCs serve the learning needs of the local communities
• sources of financial support for CLC operation
• policies that facilitate effective management of CLCs
2. suggest solutions to particular problems in CLC management
and operation, and
3. consolidate CLC network in the region
One additional output of this workshop is a compendium of
abstracts of the presentations which serves as a source of reference
for CLC good practices in the region.
5

REPORT OF KEY INFORMATION AND ACTIVITIES
The workshop was conducted at SEAMEO CELLL building on 7 and 8
June 2017, with participants from Cambodia, Lao PDR, and Vietnam. In
addition, a delegation of 4 Afghan CLC officials attended the workshop
as observers (see Appendix: List of participants). The workshop began
with the welcome remark by Mr Le Huy Lam, SEAMEO CELLL Director,
followed by the opening remarks by Dr Nguyen Hong Son, Deputy
Director-General, Department of Continuing Education, Ministry of
Education and Training, Vietnam. The participants listened to Mr Uwe
Gartenschlaeger,
Regional
Director of DVV International
Regional Office South and
Southeast Asia, who made an
introduction
about
DVV
International, focusing on its
lifelong learning and youth and
adult education promotion in
developing and transition countries.
After that, speakers from Vietnam, Cambodia, and Lao PDR each
presented a successful case of CLC management, and operation in their
country.
The Vietnam presentation showcased Xuat Hoa CLC in Hoa Binh
Province, pointing out as one success factor its mechanism of
management, in which the Chairperson of the People's Communal
Committee is also the Director of the CLC, thus being able to mobilise
all necessary resources in the local area for CLC activities.
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The Cambodia presentation
focused on the Angkor CLC project,
and the Chong Khneas CLC in
particular, introducing a variety of
activities and programmes, among
which the rice bank, the music
bank, micro-credit and the
transformation from CLC to CDC
(community development centre) especially drew much attention as
the participants found them highly original and would like to think of
how their countries can do similar things.
The Laos presentation illustrated the role of CLCs in rural
communities in Sepon and Nong District of Savannaketh Province. They
have changed people's lives in a place of extreme poverty and high
illiteracy. The CLC benefited by the people's ownership of the CLC,
being the people who had built up the physical CLC, and brought it to
life with activities and programmes that were initiated by the people
themselves.
A presentation on Kominkan (Japanese CLC) and Komisen (Japanese
community centre) were delivered by Messrs Khau Huu Phuoc and Mai
Hong Quan from SEAMEO CELLL. It highlighted the major factors that
brought success to Kominkan, and the main differences and similarities
between Kominkan and Komisen.
The workshop alternated the
presentations with a series of exciting
activities that helped consolidate the
inputs. Its contents were also
enriched by the contribution of Dr
Jesus C Fernandez, SEAMEO
7

BIOTROP, who made a commentary on how to make CLCs financially
sustainable; Ms Bui Thanh Xuan, Head of General Research
Department, Research Centre for Non-formal Education, Vietnam
Institute of Educational Sciences, who introduced the Vietnam
Association for Learning Promotion; Mr Faramoz Frootan, Manager of
CLCs at Deputy Ministry of Education for Literacy, who shared
information about CLC development in Afghanistan; Mr Ichiro
Miyazawa, UNESCO Bangkok, who presented about connecting
learners at CLC through recent innovations and their implications for
lifelong learning in the future. Day 1 of the workshop was wrapped up
by Mr Uwe Gartenschlaeger. Different sections of Day 1 were
moderated by Mr Khau Huu Phuoc, Mr Ichiro Miyazawa, and Dr Jesus
C Fernandez.
The workshop resumed on
day 2 with a group discussion.
Participants were split up
into 4 groups, each of mix
nationalities. They discussed
further the good practices
presented on the first day,
and challenges that may arise
if they are to be applied in
their countries. Then the participants returned to their country groups,
and together with their country fellow persons contemplated on what
specifically should and could be done in order to implement the
selected good practices. The report of the group discussion was
moderated by Mr Le Huy Lam. Day 2 afternoon featured a field trip to
Thanh Loc CLC in Ho Chi Minh City. There, the visitors were cordially
welcomed by the CLC management, who presented a well-prepared
talk, illustrated by a succinct video.
8

OUTPUTS
The two-day workshop proved to be a success with many lessons
and much experience shared and learned in a friendly atmosphere. The
workshop objectives were achieved, and the following points were
consolidated.
1.

CLCs should be regulated and strongly supported by laws. Laws
are to help develop CLCs, not to restrict them in their activities.

2.

A diversity of stakeholders should be encouraged to be involved
in CLC programmes and operation.

3.

New models of CLCs are needed. One such model is the
Community Development Centre where community-based
development initiatives on a wide range of educational themes
and activities are conducted for the advancement of the
communities.

4.

CLCs should be multi-functional, offering a wide range of
learning, cultural and social activities suitable for the
communities. A suggestion was also made that CLCs can function
as kindergartens where parents can leave their children while
attending classes or joining activities at CLCs.

5.

Continuous, connected vertical levels of management, i.e.
national, provincial, district and ward/commune are needed for
clear directional instructions from the top level.

6.

CLC management should be proactive and tap the hidden
financial resources from private enterprises, NGOs and other
stakeholders in the area. Volunteer teachers should be exploited.
This will help lighten the expenditure.
9

7.

It would benefit if a CLC director is an authority in the local
administrative body (best if this is a leader, as in the case of Xuat
Hoa CLC in Vietnam) because this will facilitate mobilisation of
different resources for CLC activities.

8.

Short-term capacity building training should be provided for CLC
directors because most of them were not trained for this role.

9.

Programmes should be relevant to, and continuously adapted to
the residents' needs. It is through this practice that CLCs
constantly serve the local learning needs.

10. Information

and consultancy should be a major function of CLCs
apart from their educational role.

11. Different

modes of learning should be employed for the benefit
of the participants. One example is using messaging function of
mobile phones to encourage the illiterate to read and write.

12. CLCs

should be financially independent to be sustainable.
Therefore, they need to organise income-generating
programmes.

The workshop admitted a lack of coordination between CLCs and HE
in the region. In this regard, opinions were raised that CLCs should be
in partnership with higher education institutions, and LLL should be
one of the curricula for teacher education.

WORKSHOP EVALUATION
The workshop evaluation was conducted online two working days
following the workshop. It was not done at the end of the workshop so
that the participants had some time to reflect on the workshop
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programme and activities in relation with its objectives and their
expectation. As of 15 June, the results of the evaluation are as below.
• There were nine respondents in all (out of 18).
• 89% think the workshop achieved its objectives.
• 67% strongly agree that the workshop was well-paced within the
allotted time.
• All think the materials were presented in an organised manner.
• A majority 78% maintain the workshop fully met their
expectations.
• 89% find the workshop was of the right length of time; 11% think
it was too short (an implication that they would benefit more if it
had been more than two days).
• In terms of facilities (wifi, visuals, acoustics, workshop space),
consistently more than 67% believe they were excellent, and the
rest mostly think they were good.
From the further comments provided, the workshop receives good
to excellent ratings from the participants. Points for consideration so
that the organisation of a similar workshop will attain higher ratings are
more time, and more visits to CLCs.
Appendix: List of participants
Country/
Organisation

Full Name

Post/ Designation

Cambodia
Director
NFUAJ, Cambodia Office
Chief of Office
Department of Non-formal Education
MoEYS,
Cambodia
Non-formal Education
Coordinator
NGO Education
Partnership Cambodia

Mr Vutha Nong
Mr Hang Chan Sovan

Ms Chhum Syrom
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Indonesia
Deputy
Director
SEAMEO
BIOTROP

Dr Jesus Fernandez

Lao PDR
Mr Vannakone Phannolath

Department of Non-Formal
Education MOES, Lao PDR

Assoc Prof Athitouthay
Chathouphonexay

Dean of the Faculty of Education
National University of Laos

Vietnam
Deputy Director-General
Continuing Education
Department
MOET, Vietnam
Head of General Research Department
Research Centre for Nonformal
Education Vietnam Institute of
Educational Sciences

Dr Nguyen Hong Son

Ms Bui Thanh Xuan

Mr Pham Chi Dung

Continuing Education
Division DOET, Vietnam

Ms Phan Thi Kim Ngoc

Deputy Director Continuing
Education Centre Go Vap District,
Vietnam
Primary Education
Division DOET, Dong
Nai Province
Deputy Director
Continuing Education
Centre Dong Nai
District, Vietnam

Mr Nguyen Khanh Hau

Mr Truong Xuan Nam

Afghanistan
Mr Faramoz Frootan
Mr

Mohammad
Qaseem Hammad

Mr Shamsudin Muhib

CLCs Manager
Deputy Ministry of Education for
Literacy MOE, Afghanistan
Project Officer
UNESCO Kabul
Office
ALCs/CLCs Program Manager ANAFAE
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ELA Program
Manager UNESCO
Kabul Office

Mr George Kadiri Susu

DVV International
Mr Uwe Gartenschlaeger

Regional
Director DVV
International

UNESCO Bangkok
Programme
Specialist UNESCO
Bangkok Office

Mr Ichiro Miyazawa

SEAMEO CELLL
Mr Le Huy Lam

Centre Director

Ms Vu Lan Chi

Deputy Director

Ms Cao Thi Thu Hien

Personnel and Administration
Manager

Mr Khau Huu Phuoc

Research and Training Manager

Mr Mai Hong Quan

Deputy Manager of Research and
Training

Ms Tran Thi Thuy Tien

Programme Officer

Ms Nguyen Phuong Linh

International Development Officer

Ms Tran Thi Lan

Accountant

Mr Tran Ba Linh

External Staff

Ms Vo Thi Que Chi

Intern

Appendix: Media Linkage
1.

The workshop’s news was published at:
http://www.seameocelll.org/seameo-celll-news/clc-development13

mutual-exchange-of-good-practices-of-clcs-in-cambodia-lao-pdrvietnam-afghanistan-and-japan
2.

The workshop’s presentations and photos were uploaded at:
http://www.seameocelll.org/events/clc-workshop-june-2017

3.

The video presentations were published at:
▪

Cambodia: https://youtu.be/pUezG_xFaVs

▪

Lao PDR: https://youtu.be/hnh-asEdeXI

Vietnam: https://youtu.be/28vEX0NAxzw
The workshop’s evaluation form was created at:
https://www.surveymonkey.com/r/6NFQ6NG
▪

4.
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Summaries of presentations
Perspectives of DVV’s works in Asia-Pacific
Uwe Gartenschlaeger
Regional Director - DVV International

DVV International is the Institute for
International Cooperation of the German Adult
Education Association with more than 200
partners in Africa, Asia, Latin-America, and
Europe. DVV works on three levels to advocate
lifelong learning worldwide and empower
individuals. Besides establishing CLCs in remote
regions, DVV also offers mobile skills training,
capacity building for staff, support to local organisations, as well as
cooperate with local and regional partners, such as SEAMEO CELLL and
UNESCO Bangkok, to develop NFE and LLL policies. DVV’s main
concerns in the region are implementation of the LLL framework,
financing AE/NFE, support for CSOs, and last but not least, giving a
voice to the marginalized (youth, women, minorities).
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Xuat Hoa CLC – An exemplary CLC of Vietnam
Mai Hong Quan
Deputy Manager of Research and Training - SEAMEO CELLL

Mr Mai Hong Quan is the Deputy Manager
of Research & Training at SEAMEO CELLL.
His presentation at the workshop focuses
on the description of Xuat Hoa CLC, Hoa
Binh province as an exemplary Community
Learning Centre (CLC) of Vietnam. The
presentation starts with some significant
achievements of Xuat Hoa commune since
its CLC’s establishment in 2009. The
second part about CLC’s activities
mentions three main groups of programmes: Information &
Consultancy provision, Education & Training and Community
Development. Discussed in the next part are the success factors of the
CLC which are: 1) relevant activities, 2) the concurrent roles of the CLC
heads which enable the effective mobilisation of local resources and 3)
local authority and residents’ awareness. The last part concludes the
presentation with challenges that the CLCs are encountering, namely
those relating to funding and the heavy multiple-role workload
shouldered by the heads of the CLC.
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Good practices of CLC in Cambodia
Vutha Nong
Director – NFUAJ, Cambodia Office

With the aim to develop a
sustainable
model
of
CLC
management and its multi-functional
activities, the Angkor CLC Projects
was established and restructured in
2010. Providing lifelong learning for
those who have little or no access to
education, thus, helping them to be
self-reliant and sustained, offering
open spaces and facilities for
community, and most importantly,
transforming CLCs in CDCs are among the goals of Angkor CLC Project.
Each CLC is customized to best utilize available local resources and
accommodate each community’s particular needs. Furthermore,
cooperation, coordination, and partnership among stakeholders and
other organisations are always promoted. Nonetheless, insufficient
technical support, not-yet-applicable national CLC fund allocation
procedures, lack of skilled staff, and CLC-to-CDC transformation are the
main challenges CLCs in Cambodia need to overcome.
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Community Learning Centers in Lao PDR
Vannakone Phannolath
Department of Non-Formal Education - MOES, Lao PDR

The CLC Program was launched in 1976
with the objectives to promote literacy,
lifelong learning, and community
development, thus, reducing poverty and
enhancing the quality of life. Local people
contribute to the building of CLCs and
demonstrate high sense of ownership of
the facilities through management. CLCs
exist outside the formal education
system and offer a wide range of
programs that are designed to accommodate local people's specific
needs (many being related to vocational skills) as well as equivalency
programs for those who cannot read nor write Lao language, or those
who have yet to complete their primary education. CLCs receive a
considerable amount of funding from the government and other
resources from development partners, and international and domestic
NGOs, especially DVV International. However, the lack of qualified staff
and education facilities remains the dominant challenge among the
challenges CLCs in Lao PDR are facing.
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The Japanese CLC (Kominkan) and community centre (Komisen)
Khau Huu Phuoc
Manager of Research and Training - SEAMEO CELLL
Mai Hong Quan
Deputy Manager of Research and Training - SEAMEO CELLL

Japan came out of World War II a
devastated country. Yet, within a
decade it became one of the most
advanced countries of the time.
Among contributing factors to this
rapid development is its education
reform.
Its
government
determined that for the quick
recovery transformation of the country, education for everyone was
needed, and this would be best achieved by promoting social
education at various social education institutes, among which is
Kominkan. Social Education Law was enacted to stipulate the
establishment, purpose, governance and management, funding, and
operation of Kominkan. On this legal framework and supported by the
much-applauded democracy in and decentralisation of education
management, Kominkan were established in all municipalities,
governed by the local boards of education (which are educational
bodies responsible for social education development in their areas and
are independent of the Ministry of Education or MEXT) and quickly
developed to properly serve the learning needs of local residents.
From the 1970s Japan's socio-economic conditions changed and
Kominkan somehow could not fully keep up with the new situation and
19

meet the new challenges,
one of which was the
limitation
of
funding.
Komisen,
which
were
autonomous
community
centres, and had been in
existence alongside with
Kominkan for a long time,
began to emerge more strongly. While Kominkan are, by law, nonprofit entities, thus restricted from any for-profit activities, Komisen
enjoy a more flexible control by the local administrative units.
Management can be outsourced to companies; fees can be collected
for learning programmes; membership fees are mandate. Komisen
therefore are more sustainable thanks to their richer source of finance.
Today, both Kominkan and Komisen exist in most municipalities, and in
many cases, their activities and programmes are similar.
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Sustaining Community Learning Centre Operation – Based on
Some Experiences in Indonesia and Philippines Compiled by
UNESCO, and Personal Insights
Jess C. Fernandez, PhD
Deputy Director - SEAMEO BIOTROP

In his presentation Dr Jesus Fernandez
shared some of his experiences in
sustaining CLC operation in the
Philippines and Indonesia together with
his personal insights. His primary
concerns in dealing with sustaining CLC
operation rest on promoting CLC’s image
to the public and potential partners,
developing alumni groups as well as
internship/volunteer programs, and
reaching out to business companies, organisations, and individuals to
seek for their support. The remainder of his presentation was reserved
for information of SEAMEO STAR Village Program – a program launched
by SEAMEO BIOTROP to “develop a community-based sustainable
development model” that works toward “addressing the SEAMEO 7
Priorities and the Sustainable Development Agenda 2030 (Goal 4)”, as
well as its framework, implementing structure, and completed
activities.
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The Role of Viet Nam Association for Learning Promotion in
the development of Community Learning Centres in Vietnam
Bui Thanh Xuan
Head of Research Division for General Issues of Non-Formal Education
Research Centre for Non-Formal Education, Vietnam Institute of Educational
Sciences – VNIES

In the presentation, Ms Xuan focused on
the role of Vietnam Association for
Learning Promotion (VALP) in the
development of CLC in Vietnam.
According to the presentation, the role of
VALP in CLC mainly involves the
organisation & management and
promotion.
Concerning the role of promotion, VALP
has significantly bolstered the operation
of CLCs through a variety of workshops; trainings; consultation &
guidance; leadership & supports, which actively contributes to the total
number of 11,057 CLCs in Vietnam at the end of 2016.
In terms of organisation & management, the most notable role of VALP
is that VALP is a key member in CLC management board in each
commune. This person together with other members of the managing
board has the responsibility for the operation and sustainability of the
local CLC.
To conclude, the presentation emphasises the importance of CLC
improvement as one of VALP’s crucial tasks until 2020 as well as
introduces several directions to further enhance the activities of CLCs
in the future.
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Community Learning Centres Development in Afghanistan
Faramoz Frootan
CLCs Manager - Deputy Ministry of Education for Literacy - MOE, Afghanistan
Mohammad Qaseem Hammad
Project Officer - UNESCO Kabul Office
Mr Shamsudin Muhib
ALCs/CLCs Program Manager ANAFAE
George Kadiri Susu
ELA Program Manager - UNESCO Kabul Office

The concepts of CLCs were
introduced to Afghanistan in
2003. Since then, 3 pilot
CLCs have been launched
and 15 CLCs have been
established on 3 levels:
national, district, and village
under the Deputy Ministry
of Education for Literacy
and other stakeholders. CLCs offer programs on literacy, vocational
training, consultancy, lifelong learning, women empowerment, social
cultural and entertainment, workshops and trainings for capacity
building, as well as serve as a multifunctional community space for
public meetings, celebrations, and solving community issues.
Throughout the years, influential policies on CLCs have been
developed; and the importance roles of CLCs in community
development and illiteracy reduction have been recognized by the
government and public. Apart from the government, CLCs in
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Afghanistan also receive considerable support from UNESCO Kabul,
ISAF, National Federation of UNESCO Association in Japan, and other
national NGOs. But most importantly, community has taken active
participation in establishing, constructing, and sustaining CLCs. Besides
CLCs, there are also Adult Learning Centres run by the Afghan National
Association for Adult Education (ANAFAE). They provide literacy
education and education for employability programs to support
jobseekers and employees to keep their jobs. Partnerships with the
National Chamber of Commerce and UNESCO have further enhanced
and guaranteed the effectiveness of CLCs.
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Connecting Learners at CLC
Ichiro Miyazawa
Programme Specialist in Literacy and Lifelong Learning - UNESCO Bangkok

The presentation starts with detailed
backgrounds and statistics of CLCs in
Asia. The main part then presents six
remarkable innovative CLC activities in
the region with their significant impacts
on the local communities. These diverse
activities share the common feature of
aiming to improve the involvement of
local learners (and even foreign ones) to
the community through the use of ICT.
The third part demonstrates activities concerning the development of
CLCs that have been organised by UNESCO Bangkok since 2011.
Especially in this part, he also introduced the Facebook page of
“Community Learning Centres” where interested scholars and
practitioners can join, discuss and exchange ideas concerning the
operation of CLCs in the region. Finally, Ichiro concluded his
presentation by reasoning why LLL in general and CLCs in particular are
so important in Asia.
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ភាសាខ្មែ រ

អក្សរកាត់
AE:
ALC:

ការអប់ រ ំមនុ ស្សពពញវ ័យ

មជឈមណ្ឌលស្ិក្សាមនុ ស្សពពញវ ័យ

ANAFAE:

ស្មាគមជាតិ អាហ្វហ្គគនី ស្ថថនស្រមាប់ ការអប់ រ ំមនុ ស្សពពញវ ័យ

CDC:

មជឈមណ្ឌលអភិ វឌឍន៍ ស្ហ្គមន៍

CLC:

មជឈមណ្ឌលស្ិក្សាស្ហ្គមន៍

CSO:

អងគការស្ងគមស្ុីវ ិល

DOET:

នាយក្សដ្ឋានអប់ រ ំនិ ងបណ្ុត ុះបណ្ត
ត ល - របពេស្ពវៀតណ្តម

DVV:

Deutscher Volkshochschul-Verband (ស្មាគមន៍ អប់ រ ំមនុ ស្សពពញវ ័យអាលលឺម៉ង់)

ELA:

ការពលើក្សក្សមពស្់អក្សខរក្សមមពៅអាហ្វហ្គគនី ស្ថថន

HE:

ឧតតមស្ិក្សា

ICT:

បពចេក្សវ ិេាព័ ត៌មាននិ ងស្ថរគមនាគមន៍

ISAF:

ក្សងក្សមាលំងជំ នួយស្នតិស្ុខអនតរជាតិ

LLL:

ការស្ិក្សាពពញមួ យជី វ ិត

MEXT:

រក្សស្ួងអប់ រ ំវបបធម៌ ក្សីឡាវ ិេាស្ថស្តស្តនិងបពចេក្សវ ិេា - របពេស្ជប៉ុ ន

MOE:

រក្សស្ួងអប់ រ ំ - របពេស្អាហ្វហ្គគនី ស្ថថន

MOES:

រក្សស្ួងអប់ រ ំយុវជននិ ងក្សី ឡា -របពេស្ឡាវ

MOET:

រក្សស្ួងអប់ រ ំនិ ងបណ្ុត ុះបណ្ត
ត ល - របពេស្ពវៀតណ្តម

MOEYS:
NFAUJ:
NFE:
NGO:

រក្សស្ួងអប់ រ ំយុវជននិ ងក្សី ឡា - របពេស្ក្សមពុជា

ស្ហ្ព័ នធជាតិ ននអងគការយូពណ្ស្កជប៉
ូ ុ នរបចំពៅរបពេស្ក្សមពជា
ការអប់ រ ំពរៅរបព័ នធ

អងគការមិ នមមនរដ្ឋាភិ បាល

SEAMEO: ស្ថថប័ នអនតរ

រដាមន្រនតីអប់ រ ំអាស្ុីអាពគនយ៍

SEAMEOBIOTROP: មជឈមណ្ឌលតំ បន់ ស្រមាប់ ជីវវ ិេារតូពិច
SEAMEOCELLL:

UIL:

មជឈមណ្ឌលរបចំតំបន់អាស្ុីអពគនយ៍ស្រមាប់ ការពរៀនស្ូរតពពញមួ យជី វ ិត

វ ិេាស្ថថនយូពណ្ស្កស្រមាប់
ការស្ិក្សាពពញមួ យជី វ ិត
ូ

UNESCO: អងគការស្ហ្របជាជាតិ េេួ លបនទុក្សការអប់ រ ំ

VALP

:

វ ិេាស្ថស្តស្រនិងវបបធ៌ ម

ស្មាគមពលើក្សក្សំ ពស្់ការពរៀនស្ូរតពវៀតណ្តម
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សេចក្ត ីថ្លែងអំណគុណ
មជឈមណ្ឌលរបចំតំបន់អាស្ុីអពគនយ៍ស្រមាប់ ការស្ិក្សាពរៀនស្ូរតពពញមួ យជី វ ិតស្ូមអរគុ ណ្អនក្សចូ
លរួមទំងអស្់មដលបានផតលឯ
់ ក្សស្ថររួមចំ មណ្ក្សដល់ការបពងកើតឯក្សស្ថរពនុះ។
ស្ូមអរគុ ណ្ពោក្សស្ស្ី ពៅ វណ្តណនាយិការបចំរបពេស្ននអងគការ DVV អនររជាតិ ក្សមពុជាស្រមាប់
ការគំរេដ៏ ស្បបុរស្ក្សនុងការបក្សមរបពី ភាស្ថអង់ ពគលស្ជាភាស្ថមខមរ។

ពោក្សស្ស្ី ដ្ឋលូនី ស្ុីស្៊ូឡាដ របធានមផនក្សេំ នាក្ស់ េំនងការ ិយាល័យរបចំតំបន់ អាស្ុីអាពគនយD
៍ VV
អនររជាតិននស្ថធារណ្រដារបជាធិ បពតយយរបជាមានិ តឡាវមដលបានជួ យគំរេការបក្សមរបពី ភាស្ថ
អង់ ពគលស្ជាភាស្ថឡាវនិ ងស្ូមមលលងអំ ណ្គុ ណ្ចំ ព

ហ្ិរញ្ញ វតថុដ៏ មានតនមលក្សុងការពបាុះពុ
ន
មពផាយបនត។
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ុះអងគការDVVអនតរជាតិ ស្រមាប់ ការគំរេមផនក្ស

របាយការណ៍េិកាាសាលា

សាវតារ
អាស្ុីអាពគនយ៍ស្ិត
ថ ក្សនុងពរជាយឥណ្ូឌ ចិ នមដលមានរបពេស្បី គឺក្សមពុជាឡាវនិ ងពវៀតណ្តម។

ក្សនុងេស្វតសរ ៍ក្សនលងមក្សរបពេស្ទំងពនុះបានពធវើពិធីក្សមមយា៉ងេូ លំេូោយនិ ងពធវើេំពនើ បក្សមមពស្ដាក្សិចេ

របស្់ពួក្សពគពដើ មបីដក្សខលួនពចញពី ការពឹ ងមផែក្សខ្លំងពលើវ ិស្័យក្សស្ិក្សមម។ពួ ក្សពគក្ស៏ រតូវបានពរបើ

ពគលនពយាបាយពបើ ក្សចំ ហ្ពជើ ងពមឃនិ ងបញ្ូេ លពៅក្សនុងេី ផារពស្រ ីស្ក្សលភាវូបបណ្ីក្សមម។

ពគលនពយាបាយពបើ ក្សចំ ហ្ពជើ ងពមឃនិ ងបញ្ូេ លពៅក្សនុងេី ផារពស្រ ីស្ក្សលភាវូបបណ្ីក្សមមគឺពដើ មបីេប់
ស្ថកត់ បញ្ហ
ា របឈមស្រមាប់ តំបន់ទំងមូ លនិ ងពដើ មបីរេរេង់ ស្នទុុះអភិ វឌឍន៍ ពលើក្សក្សំ ពស្់ភាពរបក្សួ ត

របមជងរបស្់ខួន។គនល
ល
ឹ ុះមួ យក្សនុងចំ ពណ្តមគនលឹុះពផសងពេៀតក្សនុងការស្ំពរចបាននូ វពគលពៅទំងពនាុះគឺ
ការយក្សចិ តតេុក្សដ្ឋក្ស់ ពលើមជឈមណ្ឌលស្ិក្សាស្ហ្គមន៍ (CLCs) មដលពដើ រតួ ស្ំខ្ន់ ណ្តស្់ក្សុនងការ

អភិ វឌឈន៍ ពស្ដាក្សិចេជាតិ។មជឈមណ្ឌលស្ិក្សាស្ហ្គមន៍ គឺជាស្ថថប័ នអប់ រ ំក្សនុងតំ បន់ រតូវបានបពងកើត
ព

ើងក្សនុងពគលបំ ណ្ងពដើ មបីផតល់អំណ្តចនិ ងឧកាស្ដល់បុគគលមានក្ស់ ៗនិ ងពលើក្សក្សមពស្់វឌឍនភាពស្

ហ្គមតាមរយុះពនុះពួ ក្សពគរតូវបានផតល់ជូននូ វការអប់ រ ំពពញមួ យជី វ ិតរួមទំងជំ នាញជាមូ លដ្ឋាននិ ង
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ការបណ្ុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាាជី វៈស្រមាប់ មនុ ស្សទំងអស្់ពៅក្សនងមូ
ុ លដ្ឋានជាពិ ពស្ស្អនក្សមដលមានលេធ

ភាពតិ ចតួ ចចូ លពរៀនស្ថោ។ដូ ពចនុះការអភិ វឌឍននស្ហ្ព័ នធស្ងគមស្ុីវ ិលរតូវបានផារភាាប់ យា៉ងមុ ត
មាំជាមួ យ SEAMEO 7 Priority ថ្ននក្ស់ តំបន់ ២០១៥-២០៣៥។ដូ ពចនុះអងគការស្ងគមស្ុីវ ិលក្ស៏ ស្មនឹ ង
េេួ លបានការយក្សចិ តតេុក្សដ្ឋក្ស់ ពីស្ងគមទំងមូ លអនក្សស្ស្ុក្សរគូបពរងៀននិ ងអាជាាធរស្រមាប់ ការអភិ វ
ឌឍរបក្សបពដ្ឋយចី រភាព។មានស្ថរៈស្ំខ្ន់ ណ្តស្់មដលបេពិ ពស្ថធន៍ និងរបស្ិេធភាពការអនុ វតតរតូវ
បានមចក្សរ ំមលក្សក្សនុងចំ ពណ្តមបណ្ត
ត របពេស្ស្រមាប់ ពគលបំ ណ្ងពនុះ។ ជាមួ យពនុះមដរ SEAMEO
CELLLពដ្ឋយមានជំ នួយមផនក្សបពចេក្សពេស្និ ងហ្ិរញ្ញ វតថុពី អងគការ DVVអនតរជាតិ បានពរៀបចំ ស្ិកាខ
ស្ថោមួ យស្តីពីការអនុ វតតលរែ បស្់មណ្ឌលស្ិក្សាស្ហ្គមន៏ពៅនលៃេី ៧ និ ង ៨ មខ មិ លុនា ឆ្នំ

២០១៧។

សោលបំណង
១.មចក្សរ ំមលក្សគំ រន
ូ ិ ងការអនុ វតតរបក្សបពដ្ឋយពជាគជ័ យននការរគប់ រគងនិ ងរបតិ បតិ តការរបស្់
មជឈមណ្ឌលស្ិក្សាស្ហ្គមន៏ ជាពិ ពស្ស្ក្សនុង:


ស្ថថនភាពរបស្់មជឈមណ្ឌលស្ិក្សាស្ហ្មន៏ ក្សុងរបព័
ន
នធអប់ រ ំថ្ននក្ស់ ជាតិ



េស្សនទនរបស្់មជឈមណ្ឌលស្ិក្សាស្ហ្គមន៏



រពបៀបមដលអងគការស្ងគមស្ុីវ ិលបំ ពពញតរមូវការស្ិក្សារបស្់ស្ហ្គមន៍ មូលដ្ឋាន



របភពននការគំរេហ្ិរញ្ញ វតថុស្រមាប់ របតិ បតិ តការគំរេដល់មជឈមណ្ឌលស្ិក្សាស្ហ្គមន៏



ពគលនពយាបាយនានាមដលជួ យស្រមួលការរគប់ រគងរបក្សបពដ្ឋយរបស្ិេធភាពរបស្់មជឈ
មណ្ឌលស្ិក្សាស្ហ្គមន៏

២.ផតល់ពយាបល់អំពីដំពណ្តុះស្ស្ថយចំ ព

ុះបញ្ហ
ា ជាក្ស់ ោក្ស់ មួយចំ នួនពៅក្សនុងការរគប់ រគងនិ ងរបតិ

បតតិការរបស្់មជឈមណ្ឌលស្ិក្សាស្ហ្គមន៏

៣. ពរងឹ ងបណ្ត
ត ញមជឈមណ្ឌលស្ិក្សាស្ហ្គមន៏ ក្សុងតំ
ន
បន់លេធផលបមនថមមួ យពេៀតននស្ិកាខ

ស្ថោពនុះគឺ ជាការស្ពងខបននកាគណ្នាននអរូបីននការបង្ហាញមដលជារបភពននឯក្សស្ថរពយាង
ស្រមាប់ ការអនុ វតតលរែ បស្់មជឈមណ្ឌលស្ិក្សាស្ហ្គមន៏ ពៅក្សនុងតំ បន់ ។
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រាយការណ៍ពីព័ត៌មាននិងេក្ម្ម ភាពេំខាន់ៗ

ស្ិកាខស្ថោរតូវបានពធវើព

ើងពៅអាគរ SEAMEO CELLL ពៅនលៃេី ៧និ ង ៨មខមិ លុនាឆ្នំ ២០១៧

មដលមានអនក្សចូ លរួមមក្សពី របពេស្ក្សមពុជាឡាវនិ ងពវៀតណ្តម។ពលើស្ពី ពនុះពេៀតគណ្ៈរបតិ ភូបួ នរូ
បមដលពធវើការពលើមផនក្សCLC ពៅរបពេស្អាហ្វហ្គគនី ស្ថថនបានចូ លរួមស្ិកាខស្ថោជាអនក្សស្ពងកត

ការណ្៍(ស្ូមពមើ លឧបស្មព័នធ:បញ្ាីព្មុះអនក្សចូ លរួម)។ស្ិកាខស្ថោបានចប់ ពផរើមពដ្ឋយស្ុនទរក្សថ្ន
ស្ថវគមន៍របស្់ពោក្សលី ហ្៊ុយឡាម នាយក្ស SEAMEO CELLL មដលបនតពដ្ឋយស្ុនទរក្សថ្នពបើ ក្សរបស្់
ពោក្សបណ្ិ ឌ តពងវៀនហ្ុងស្ុងអគគនាយក្សរងនាយក្សដ្ឋានការអប់ រ ំបនតរក្សស្ួងអប់ រ ំនិ ងបណ្ុត ុះបណ្ត
ត ល

របពេស្ពវៀតណ្តម។បនទប់មក្សអនក្សចូ លរួមបានស្ថតប់បេបង្ហាញរបស្់ពោក្ស Uwe Gartenschlaeger
នាយក្សរបចំតំបន់អាស្ុីខ្ងតបូងនិ ងអាស្ុីអាពគនយ៍ននការ ិយាល័យDVVអនតរជាតិ ពៅេី រក្សុងពវៀងចនទ័
របពេស្ឡាវមដលបានពធវើពស្ចក្សតីមណ្នាំពតតតពលើជីវ ិតរស្់ពៅរបចំនលៃការពរៀនស្ូរតយុវជននិ ងការ
អប់ រ ំមនុ ស្សពពញវ ័យការផសពវផាយពៅក្សនុងការអភិ វឌឍន៍មជឈមណ្ឌលស្ិក្សាស្ហ្គមន៏ ពៅតាម

បរ ិបេរបពេស្។បនាទប់ ពីពនាុះវ ិគមិនពី របពេស្ពវៀតណ្តមរបពេស្ក្សមពុជានិ ងរបពេស្ឡាវបានបង្ហាញ
នូ វក្សរណ្ីពជាគជ័ យននការរគប់ រគង CLC រពមទំងរបតិ បតរិការរបស្់ CLC ពៅក្សនុងរបពេស្ពួ ក្សពគ

ផងមដរ។វ ិគមិនពី របពេស្ពវៀតណ្តមបានពលើក្សយក្សបេបង្ហាញពី CLC ពៅឃុំ Xuat Hoa CLC
ពៅពខតត Hoa Binhក្សតាតពជាគជ័ យននយនតការរគប់ រគងរបស្់CLC មដលក្សនុងពនាុះរបធានរក្សុមរបឹ ក្សា
របជាជនគណ្ៈក្សមាមធិ ការមជឈិមក្ស៏ ជាស្មាជិ ក្សCLCផងមដរដូ ពចនុះអាចរបមូ លផតំុនូវធនធានមដលចំ
32

បាច់ ពៅក្សនុងតំ បន់ ស្រមាប់ ស្ក្សមមភាពរបស្់ CLC។ បេបង្ហាញរបស្់របពេស្ក្សមពុជាពតតតពលើគពរមាង

អងគរ CLC និ ង ចុ ងពក្សនៀស្ CLCជាពិ ពស្ស្ការមណ្នាំអំពីភាពខុ ស្គនននស្ក្សមមភាពមួ យចំ នួនមដល
ក្សនុងពនាុះមានធនាគរស្ស្ូវរក្សុមតន្រនតីមីរក្សូឥណ្ទននិ ងការតលស្់បូរពី
ត CLCពៅCDC (មជឈមណ្ឌល

អភិ វឌឍន៍ ស្ហ្គមន៍ )មដលជាពហ្តុទក្ស់ ទញការយក្សចិ តតេុក្សដ្ឋក្ស់ អនក្សចូ លរួមបានរក្សពឃើញថ្នពួ ក្សពគ
ចប់ អារមមណ្៏ពហ្ើយចង់យក្សគំ រពូ នុះពៅអនុ វតតពៅរបពេស្យក្សចិ តតេុក្សដ្ឋក្ស់របស្់អនក្សចូ លរួម។
ការពធវើបេបង្ហាញរបស្់របពេស្ឡាវបានបង្ហាញពី តួនាេី របស្់ CLC ស្ថនណ្តវ៉ ន់លនមដលបាន
តលស្់បូតរជី វ ិតរស្់ពៅរបស្់មនុ ស្សក្សនុងស្ហ្គមន៏ ពនាុះ ពីភាពរក្សី រក្សខ្លំងនិ ងអនក្សខរភាពខពស្ម
់ ក្សមាន
ជី វភាពធូ រធាព

ើងវ ិញ។ CLC បានផតល់របពយាជន៍ ភាពជាមាេស្់របស្់របជាពលរដាននCLC មដល

របជាជនបានបពងកើតCLCជារូបវនត័ពហ្ើយបានពធវើស្ក្សមមភាពរស្់រពវ ើក្សនិ ងក្សមមវ ិធី លី ៗ
ម មដលរតូវបានផតួច
ពផតើមពដ្ឋយរបជាជនតទល់។បេបង្ហាញស្តីពីក្សូមីនកាន (CLC) របស្់ជប៉ុ ននិ ងក្សូមីនពស្ន (មជឈ
មណ្ឌលស្ហ្គមន៍ ជប៉ុ ន)មដលមចក្សរ ំមលក្សពដ្ឋយពោក្ស

ពៅហ្ួភូក្សនិ ងពោក្ស

នម៉ ញ៉ង់គ័នមក្សពី

SEAMEO CELLL ។វបានបពនលចនូ វក្សតាតស្ំខ្ន់ ៗមដលនាំមក្សនូ វភាពពជាគជ័ យដល់ក្សម
ូ ី នកាននិ ង
ភាពខុ ស្គននិ ងភាពស្ស្ពដៀងគនរវង ក្សូមីនកាននិ ង ក្សូមីនពស្ន។ ស្ិកាខស្ថោពនុះរតូវបានជំ នួស្
បេបង្ហាញជាពស្៊រ ីននស្ក្សមមភាពដ៏ រ ំពភើ បជាពរចើ នមដលបានជួ យបញ្ូេ លជាធាតុ ចូល។ មាតិ ការបស្់
វក្ស៏ រតូវបានបពងកើនផងមដរតាមរយៈការរួមចំ មណ្ក្សរបស្់ពោក្សបណ្ិ ឌ តពជស្ុីស្ពហ្វ
ុី រណ្តពដស្

SEAMEOBIOTROP មដលបានពធវើអតាថធិ បាយមួ យអំ ពីរពបៀបពដើ មបីបពងកើតCLCsឱ្យមាននិ រនតរភាព
ជាេី បញ្េប់ពោក្សស្ស្ី Bui Thanh Xuan,អនក្សស្ស្ថវរជាវេូ ពៅនាយក្សដ្ឋានមជឈមណ្ឌលស្ស្ថវរជាវ
ស្រមាប់ ការអប់ រ ំមិ នផលូវការនិ ងវ ិេាស្ថថនអប់ រ ំវ ិេាស្ថស្តស្តពវៀតណ្តមមដលបានមណ្នាំអំ ពីស្មាគម

ពវៀតណ្តមស្រមាប់ ការពលើក្សក្សមពស្់ការការស្ិក្សាពោក្ស Faramoz Frootan អនក្សរគប់ រគង CLCs
អនុរដាមន្រនតីរក្សស្ួងការអប់ រ ំស្រមាប់ អក្សខរក្សមមបានមចក្សរ ំមលក្សព័ ត៌មានអំ ពីការអភិ វឌឍ CLCs របពេស្
អាហ្វហ្គគនី ស្ថថន។ ពោក្ស IchiroMiyazawa UNESCOេី រក្សុងបាងក្សក្សបានពធវើបេបង្ហាញអំ ពីការភាាប់
េំ នាក្ស់ េំនងរបស្់អនក្សស្ិក្សាពៅ CLC ពោក្ស Ichiro Miyazawa តាមរយៈការបពងកើតលមីនាពពលលមីៗ
ពនុះនិ ងផលប៉ ុះ

ល់របស្់ពួក្សពគស្រមាប់ ការពរៀនស្ូរតពពញមួ យជី វ ិតនាពពលអនាគត។

នលៃេីមួយននស្ិកាខស្ថោរតូវបានពធវើការស្ពងខបពដ្ឋយពោក្ស Uwe Gartenschlaeger។ មផនក្សពផសងគន
នននលៃេីមួយមានការស្រមបស្រមួលពដ្ឋយពោក្ស Khau Huu

Phuoc ពោក្ស Ichiro Miyazawa

និ ងពោក្សបណ្ិ ឌ ត Jesus C Fernandez ។ ស្ិកាខស្ថោបានបនតពៅនលៃេីពីរពដ្ឋយមានការពិ ភាក្សា
ជារក្សុមអនក្សចូ លរួមរតូវបានមបងមចក្សជាបួ នរក្សុមោយស្ញ្ហ
ា តិ ។ពួ ក្សពគបានពិ ភាក្សាបមនថមពេៀតអំ ពី
ការអនុ វតតលមែ ដលបានបង្ហាញពៅនលៃដំបូងនិ ងបញ្ហ
ា របឈមមដលអាចពក្សើ តព

ើងរបស្ិនពបើ ពួក្សពគ

ធាលប់ បានអនុ វតតក្សុនងរបពេស្របស្់ពួក្សពគបនាទប់ មក្សអនក្សចូ លរួមបានរតលប់ មក្សវ ិញតាមរក្សុមរបពេស្
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ពិ ភាក្សាបនត។ របាយការណ្៍ននការពិ ភាក្សាជារក្សុមរតូវបានស្រមបស្រមួលពដ្ឋយពោក្ស
លីហ្៊ុយឡាំ។ នលៃេីពីររពស្ៀលេស្សនក្សិ ចេស្ិក្សាពៅកាន់ េីស្ថនក្ស់ ការភូ មិភាគ Thanh Loc CLC ពៅេី
រក្សុងហ្ូជីមិញអនក្សចូ លរួមបានេេួ លស្ថវគមន៍ យា៉ងក្សក្ស់ ពៅតពី ស្ំណ្តក្ស់ ថ្ននក្ស់ ដឹក្សនាំ ThanhLoc CLC
និ ងបានស្ថតប់ បេបង្ហាញបង្ហាញនិ ងការពិ ភាក្សាយា៉ ងលែិតលែនន
់ ិ ងពមើ លវ ីពដអូ ខី ៗ
ល ។

លទ្ធ ផល
ស្ិកាខស្ថោរយៈពពលពី រនលៃបានបង្ហាញពី ភាពពជាគជ័ យនឹ ងពមពរៀនបេពិ ពស្ថធន៍ ជាពរចើ នមដល
បានមចក្សរ ំមលក្សនិ ងពរៀនពៅក្សនុងបរ ិយាកាស្មិ តតភាព។

ពគលបំ ណ្ងននស្ិកាខស្ថោបានស្ពរមចចំ ណ្ុចមួ យចំ នួនដូ ចពរកាមរតូវបញ្ូេ លគន:

១. CLCsគួ រមតរតូវបានរគប់ រគងនិ ងគំរេពដ្ឋយចាប់ ។ ចាប់ គឺពដើ មបីជួយអភិ វឌឍCLCs មិ នរតូវ
ដ្ឋក្ស់ ក្សរមិ តពលើស្ក្សមមភាពទំងពនាុះពេ។
២ .អនក្ស

ក្ស់ ព័នធនានាគួ រមានការពលើក្សេឹ ក្សចិ តតឱ្យចូ លរួមក្សនុងក្សមមវ ិធីCLCនិ ងរបតិ បតតិការ។

៣.គំ រល
ូ ី រម បស្់ CLCs គឺ ចំបាច់ រតូវមតមាន។គំ រម
ូ ួ យគឺ ជាមជឈមណ្ឌលការអភិ វឌឍស្ហ្គមន៍ មដលជា
ក្សមនលងមដលមានគំ និតផតួចពផតើមអភិ វឌឍន៍ ស្ហ្គមន៍ ពៅពលើជួរដ៏ ធំេូោយទំងរបធានបេអប់ រ ំនិ ង
ស្ក្សមមភាពរតូវបានពធវើព

ើងស្រមាប់ ការអភិ វឌឍរបស្់ស្ហ្គមន៍ ។

៤-CLCsគួ រមានមុ ខង្ហរពរចើ នមដលផតល់ជូននូ វការស្ិក្សាពរៀនស្ូរតវបបធម៌ និងស្ងគមស្ក្សមមភាពស្ម
ស្ស្បស្រមាប់ ស្ហ្គមន៍ ។ ការផតល់ពយាបល់ក្ស៏រតូវបានពធវើព

ើងផងមដរមដល CLCsអាចពធវើបានមុ ខ

ង្ហរជាស្ថោមពតតយយមដលឪពុ ក្សមាតយអាចចក្សពចញពី ក្សូនៗរបស្់ពួក្សពគពៅពពលចូ លរួមថ្ននក្ស់ ពរៀន
ឬចូ លរួមស្ក្សមមភាពពៅ CLCs។
៥.តភាាប់ ក្សរមិ តននការរគប់ រគងតាមរយុះមខសបពណ្ត
ត យជាប់ ទក្ស់ េងគនដូ ចជាថ្ននក្ស់ ជាតិ ថ្ននក្ស់ ពខតតថ្ននក្ស់
ស្ស្ុក្សនិ ងថ្ននក្ស់ ឃុំរតូវមានពស្ចក្សតីមណ្នាំមណ្នាំចាស្់ោស្់ពីថ្ននក្ស់ ពលើ។
៦.ការរគប់ រគង CLC គួ រមតមានភាពស្ក្សមមនិងទញរបពយាជន៏ ពីរបភពហ្ិរញ្ញ វតថុមដលបានមក្សពី
ស្ហ្រគស្ឯក្សជនអងគការពរៅរដ្ឋាភិ បាលនិ ងអនក្ស

ក្ស់ ព័នធដនេពេៀតពៅក្សនុងតំ បន់ ។រគូស្័រម គចិ តតគួរ

មតរតូវបានេេួ លការឧបតថមភ។ ទំងពនុះនឹ ងជួ យកាត់ បនថយការចំ ណ្តយ។

៧. វនឹ ងេេួ លផលរបពយាជន៍ របស្ិនពបើ របធានរក្សុមរបឹ ក្សាឃុំស្ង្ហកត់ គឺជាអាជាាធរមួ យពៅក្សនុង
ស្ថថប័ នរដាបាលមូ លដ្ឋាន (ដូ ចពៅក្សនុងក្សរណ្ីរបស្់ XuatHoa CLC ពៅរបពេស្ពវៀតណ្តមពរ

ុះពនុះ

នឹ ងជួ យស្រមួលដល់ការពក្សៀងគរធនធានពផសងៗគនស្រមាប់ ស្ក្សមមភាពរបស្់ស្មព័នធភាពជាតិ ឃុំ
ស្ង្ហកត់ )។

៨. ការបណ្ុរ ុះបណ្ត
រ លស្មតថភាពរយៈពពលខលីគួរមតរតូវបានផតល់ជូនស្រមាប់ នាយក្ស CLC ពី ពរ
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ុះ

ននពួ ក្សពគភាគពរចើ នមិ នបានេេួ លការបណ្ុត ុះបណ្ត
ត លស្រមាប់ តួនាេី ពនុះពេ។
៩. ក្សមមវ ិធី នានាគួ រមានការ

ក្ស់ ព័នធនឹងនិ ងរតូវស្រមបពៅតាមតំ រវូ ការរបស្់របជាពលរដា។

តាមរយៈការអនុ វតតជាក្ស់ មស្តងមដលCLCsពរមើ ដល់តរមូវការពរៀនស្ូរតពៅក្សនុងតំ បន់ ។

១០.ព័ ត៌មាននិ ងការពិ ពរគុះពយាបល់គួរមតជាមុ ខង្ហរស្ំខ្ន់ របស្់ CLCs ពនុះគឺ ជាចំ មណ្ក្សមួ យ
ននតួ នាេី អប់ រ ំរបស្់ពួក្សគត់ ។
១១.រពបៀបននការពរៀនស្ូរតពផសងៗគួ រមតរតូវបានពរបើ ពដើ មបីជារបពយាជន៍ ដល់អនក្សចូ លរួម។
ឧទហ្រណ្៏ការពរបើ របាស្់មុខង្ហរននការពផាើស្ថររបស្់េូរស្័ពទនដពដើ មបីពលើក្សេឹ ក្សចិ តតដល់អនក្សខរជន
ពដើ មបីអាននិ ងស្រពស្រ។

១២. CLCគួ រមានឯក្សរាជយភាពខ្ងហ្ិរញ្ញ វតថុពដើ មបីឱ្យមាននិ រនតរភាព។ដូ ពចនុះពួ ក្សពគរតូវការពរៀប
ចំ ក្សមមវ ិធី បពងកើតរបាក្ស់ ចំណ្ូល។

ស្ិកាខស្ថោបានេេួ លស្ថគល់ថ្នក្សងវុះការស្រមបស្រមួលរវងCLCsនិ ងការអប់ រ ំជាន់ ខពស្់ពៅ
ក្សនុងតំ បន់ ។ក្សនុងពនុះមានការពលើក្សព

ើងជាមតិ ពយាបល់ថ្នCLCsគួ រមតមានភាពជានដគូ ជាមួ យស្ថថប័ ន

អប់ រ ំខពស្់និងLLL រមតជាក្សមមវ ិធី ស្ិក្សាមួ យស្រមាប់ ការអប់ រ ំរគូ។

ការវាយតម្ម្ែ េិកាាសាលា
ការវយតនមលស្ិកាខស្ថោរតូវបានពធវើព

ើងតាមរយុះអុី នធឺ ណ្ិតនននលៃពធវើស្ិកាខស្ថោទំងពី រនលៃ។

ការវយតនមលពនុះមិ នរតូវបានពធវើពៅចុ ងបញ្េប់ ននស្ិកាខស្ថោពេដូ ពចនុះអនក្សចូ លរួមមានពពលពវោពដើ
មបីឆុលុះបញ្ហ
េ ំងក្សមមវ ិធី ស្ិកាខស្ថោនិ ងស្ក្សមមភាព

ក្ស់ ព័នធនឹងពគលបំ ណ្ងនិ ងការរ ំពឹ ងេុ ក្សរបស្់ពួក្ស

ពគ។ គិ តរតឹ មនលៃេ១
ី ៥មខមិ លុនាលេធផលននការវយតនមលមានដូ ចខ្ងពរកាមុះ




មានអនក្សពឆលើយស្ំណ្ួរចំ នួនរបាំបួន(ក្សនុងចំ ពណ្តម១៨នាក្ស់ )។

៨៩% គិ តថ្នស្ិកាខស្ថោស្ពរមចបាននូ វពគលបំ ណ្ងរបស្់ខួន។
ល

៦៧% យល់ស្ស្បយា៉ ងមុ តមាំថ្នស្ិកាខស្ថោពនុះមានដំ ពណ្ើរការយា៉ ង

លែក្សុនងរយៈពពលមបងមចក្ស។


ទំងអស្់គិតថ្នស្មាភរៈទំងពនាុះរតូវបានបង្ហាញក្សនុងលក្សខណ្ៈពរៀបចំល។
ែ



៧៨%ស្ិកាខស្ថោពនុះបានពឆលើយតបនឹ ងការរ ំពឹ ងេុ ក្សរបស្់ពួក្សពគ។



៨៩%យល់ថ្នស្ិកាខស្ថោពនុះមានបពពោរតឹ មរតូវ។



១១%យល់ថ្នវខលីពពក្ស(ពី ពរ

ុះថ្នពួ ក្សពគនឹ ងេេួ លបានផលរបពយាជន៍ ពរចើ នជាង

ពនុះរបស្ិនពបើ វមានរយៈពពលជាងពី រនលៃ)។


អនតរាគមន៍ ននពរគឿងបរ ិកាខរ (ពស្វវ៉ យហ្គវយ ភាពពមើ លពឃើញ ស្ូរស្័ពទ េី ក្សមនលង
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ស្ិកាខស្ថោ) មានពរចើ នជាង៦៧%លែឥតពខ្េុះមួ យចំ នួនពេៀតគិ តថ្នលែ។
មតិ ពយាបល់បមនថមពេៀតមដលបានផតលដ
់ ូ ចជាស្ិកាខស្ថោេេួ លបានចំ ណ្តត់ លនក្ស់លព
ែ ី អនក្សចូ ល
រួម។ ចំ ណ្ុចស្រមាប់ ការពិ ចរណ្តរតូវមានពពលពវោពរចើ ននិ ងមានេស្សនក្សិ ចេបមនថមពេៀតដល់
េី តាំងCLCs ។
ឧបសម្ព ន្ធបញ្ជ ីឈ្ែោះអន ក្ចូ លរ ួម្ :

របពេស្ នាមនិ ងពគតតនាម

មុ ខង្ហរ / តួ នាេី

/
អងគការ
របពេស្ក្សមពុជា
ពោក្ស នងវតាថ

នាយក្សការ ិយាល័យ NFUAJ ពៅក្សមពុជា

ពោក្ស

របធានការ ិយាល័យ

ហ្ងសចន់ ស្ុវណ្ណ

នាយក្សដ្ឋានអប់ រ ំពរៅរបព័ នធរក្សស្ួងអប់ រ ំយុវជននិ ង
ក្សី ឡាក្សមពុជា

ពោក្សស្ស្ី

អនក្សស្រមបស្រមួលអប់ រ ំពរៅរបព័ នធ

ឈុំស្ុីរ ំ

អងគការពរៅរដ្ឋាភិ បាល
ភាពជានដគូ មផនក្សអប់ រ ំពៅក្សមពុជា

របពេស្ឥណ្ូឌ ពនស្ុី
បណ្ិ ឌ តពយស្៊ូវ

នាយក្សរង

ពហ្វណ្តពដស្ស

SEAMEO BIOTROP

របពេស្ឡាវ
ពោក្ស

នាយក្សដ្ឋានអប់ រ ំពរៅរបព័ នធ MOES, ឡាវ

វណ្តណក្សនតន់ ណ្តឡាត
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ស្ថស្តស្ថតចរយរង

រពឹ េធបុរស្ននមហ្គវ ិេាល័យអប់ រ ំជាតិ

អាត់ ធិតថ្នយ

ស្ថក្សលវ ិេាល័យឡាវ

ចនទុពុ នស្ថយ
ពវៀតណ្តម
បណ្ិ ឌ ត
ពងវៀនហ្ុងស្ឺន
ពោក្សស្ស្ី ប៊ុ យពលញស្ថ៊ន់

អគគនាយក្សរងនាយក្សដ្ឋានអប់ រ ំបនត
រក្សស្ួងអប់ រ ំពវៀតណ្តម
របធាននាយក្សដ្ឋានស្ស្ថវរជាវេូ ពៅ
មជឈមណ្ឌលស្ស្ថវរជាវអប់ រ ំពរៅរបព័ នធ
វ ិេាស្ថថនវ ិេាស្ថស្តស្តអប់ រ ំពវៀតណ្តម

ពោក្ស តមជី ហ្ស៊ុង

មផនក្សអប់ រ ំបនត DOET, របពេស្ពវៀតណ្តម

ពោក្សស្ស្ី

អនុ របធានមជឈមណ្ឌលអប់ រ ំបនត

តន់ ធីគីមង៉ុ ក្ស

ស្ស្ុក្សពវ៉ វបា៉ ពខតតពវៀតណ្តម

ពោក្ស ពងវៀក្សពខងហ្ូ

នាយក្សដ្ឋានអប់ រ ំបឋមDOET ពខតត Dong Nai

ពោក្ស ពជឿនស្៊ុណ្តម

អនុ របធានមជឈមណ្ឌលអប់ រ ំបនត
ស្ស្ុក្សដុ ងនណ្របពេស្ពវៀតណ្តម

របពេស្អាហ្គគនី ស្ថថន
ពោក្ស ហ្គវរាម៉ូ ស្ ហ្វតពលន
ូ

អនក្សរគប់ រគងCLCsអនុ របធានរក្សស្ួងអប់ រ ំអក្សខរក្សមម

ពោក្ស

មន្រនតីគពរមាងUNESCO Kabul Office

MOE, Afghanistan

មហ្គមា៉ ដពក្សស្ុីមហ្គមា៉ ដ
ពោក្ស ពស្មស្៊ូឌីនមា៉ ហ្ុីប

អនក្សរគប់ រគងក្សមមវ ិធី ALCs / CLCs ANAFAE

ពោក្ស ចច កាឌី រ ី ស្៊ូហ្ស៊ូ

ក្សមមវ ិធី រគប់ រគងក្សមមវ ិធី ELA UNESCO Kabul Office

DVV អនតរជាតិ
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ពោក្ស អ៊ូ ពវ ៉ហ្គគឌិ នពស្លហ្ឺរគ

នាយក្សរបចំតំបន់DVV អនតរជាតិ

UNESCO េី រក្សុងបាងក្សក្ស
ពោក្ស អុី ឈីរម
ូ ៉ ី យា៉ហ្ាវ៉

អនក្សឯក្សពេស្ក្សមមវ ិធីUNESCO Bangkok

Office

SEAMEO CELLL
ពោក្ស ព

ហ្៊ុយឡាំ

ពោក្សស្ស្ី វូព

នាយក្សមជឈមណ្ឌលSEAMEO CELLL

នឈី

នាយិការងSEAMEO CELLL

ពោក្សស្ស្ី ស្ថវឈីធូពហ្ៀន

របធានមផនក្សបុ គគលិក្សនិ ងរដាបាល

ពោក្សឃួហ្ួតភូ ក្ស

របធានមផនក្សស្ស្ថវរជាវនិ ងបណ្ុត ុះបណ្ត
ត ល

ពោក្ស នម៉ ហ្ុងគ័ ន

អនុ របធានមផនក្សស្ស្ថវរជាវនិ ងបណ្ុត ុះបណ្ត
ត ល

ពោក្សស្ស្ី រតានធី ធូយធាន

មន្រនតីក្សមមវ ិធី

ពោក្សស្ស្ីពងវៀនពភឿងលីញ

មន្រនតីអភិ វឌឍន៍ អនតរជាតិ

ពោក្សស្ស្ី រតានធី ម

គណ្ពនយយ

ន

ពោក្ស រតានបាលីង

បុ គគលិក្សខ្ងពរៅ

ពោក្សស្ស្ី វធ
ូ ៉ ី ពខឈី

អនក្សហ្គត់ ការ

ឧបស្មពនេំធ នាក្ស់ េំនងរបព័ នធផសពវផាយ :
១:ព័ ត៌មានរបស្់ស្ិកាខស្ថោរតូវបានពបាុះពុ មពផាយពៅ.http://www.seameocelll.org/seameocelll-news/clc-development-mutual-exchange-of-good-practices-of-clcs-in-cambodia-lao-pdrvietnam-afghanistan-and-japan
២:បេបង្ហាញនិ ងរូបលតរបស្់ស្ិកាខស្ថោរតូវបានដ្ឋក្ស់ បញ្ូេ លពៅ.

http://www.seameocelll.org/events/clc-workshop-june-2017
38

៣:បេបង្ហាញវ ីពដអូ រតូវបានពបាុះពុ មពផាយពៅ.
Cambodia:https://youtu.be/pUezG_xFaVs
Lao PDR:https://youtu.be/hnh-asEdeXI
Vietnam:https://youtu.be/28vEX0NAxzw
៤:េរមង់ វយតំ នលរបស្់ស្ិកាខស្ថោរតូវបានបពងកើតព
https://www.surveymonkey.com/r/6NFQ6NG
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ើងពៅ.

ពស្ចក្សតីស្ពងខបននបេបង្ហាញ
េស្សនវ ិស្័យរបស្់អងគការDVV ពៅក្សនុងតំ បន់ អាស្ុី - បា៉ ស្ុីហ្ិក្ស
វ
Uwe Gartenschlaeger
នាយក្សរបចំតំបន់ -DVV អនតរជាតិlDVV គឺ ជាវ ិេាស្ថថនស្រមាប់ ក្សិចេ
ស្ហ្របតិ បតតិការអនតរជាតិ ននស្មាគមអប់ រ ំមនុ ស្សពពញវ ័យរបពេស្
អាលលឺម៉ង់ជាមួ យនដគូ ជាង ២០០ពៅក្សនុងេវីបអាន្រហ្វិក្សអាស្ុីអាពមរ ិក្ស

ឡាេី ននិ ងអឺ រប
ុ ៉ ។DVV ពធវើការពលើបីក្សរមិ តពដើ មបីតស្៊ូមតិ ការពរៀនស្ូរតពពញ
មួ យជី វ ិតពៅេូ ទំងពិ ភពពោក្សនិ ងផតល់អំណ្តចដល់បុគគលពលរដា។ពរៅពី
ការបពងកើតCLCsពៅតាមតំ បន់ ដ្ឋច់ ស្ស្យាលDVVក្ស៏ ផតល់ការបណ្ុត ុះបណ្ត
ត លជំ នាញចល័តក្សស្ថង

ស្មតថភាពស្រមាប់ បុគគលិក្សផងមដរ។ផតល់ការគំរេដល់អងគការក្សនុងស្ស្ុក្សក្ស៏ ដូចជាស្ហ្ការជាមួ យនដ

គូ ក្សុងតំ
ន
បន់ ដូចជាSEAMEO CELLL និ ង UNESCOេី រក្សុងបាងក្សក្សពដើ មបីបពងកើតពគលនពយាបាយ
NFE និ ង LLL ។ការរពួយបារមភចំបងរបស្់DVVក្សនុងតំ បន់ ពនុះគឺ ការអនុ វតតន៍រក្សបខ័ ណ្ឌ LLL ការផតល់

ហ្ិរញ្ញ បបទនដល់ AE NFEការគំរេដល់អងគការស្ងគមស្ុីវ ិលពដើ មបីផតល់ស្ំពលងដល់អនក្សមដលបាត់
បង់ ឱ្កាស្(យុវជនយុវនារ ីនិ ងជនជាតិ ភាគតិ ច)។
Xuat Hoa CLC - CLC គំ រម
ូ ួ យរបស្់ពវៀតណ្តម
Mai Hong Quan
អនុ របធានមផនក្សស្ស្ថវរជាវនិ ងបណ្ុត ុះបណ្ត
ត ល -SEAMEO CELLL
បេបង្ហាញពតតតពលើការពិ ពណ្៌នារបស្់ CLC ពៅXuat Hoa, ពខតត Hoa
Binh មដលជាមជឈមណ្ឌលអប់ រ ំស្ហ្គមន៍ គំរូ (CLC)របស្់ពវៀតណ្តម។
បេបង្ហាញចប់ ពផតើមជាមួ យស្មិ េិ ផ
ធ លស្ំខ្ន់ ៗមួ យចំ នួនរបស្់ឃX
ុំ uat
Hoaចប់ តាំងពី ការបពងកើតតាំងពីឆ្នំ 2009។ មផនក្សេីពីរអំ ពីស្ក្សមមភាព
ចំ បងៗមដលមានក្សមមវ ិធី ស្ំខ្ន់ ៗចំ នួនបី គឺ:ព័ ត៌មានផតល់របឹ ក្សារបឹ ក្សាពយាបល់ការអប់ រ ំនិ ងបណ្ុត ុះ
បណ្ត
ត លនិ ងអភិ វឌឍន៍ ស្ហ្គមន៍ ។បានពិ ភាក្សាពៅក្សនុងមផនក្សបនាទប់ គឺជាក្សតាតពជាគជ័ យរបស្់ CLC
ពៅXuat Hoa មដលរួមមាន: ១) ស្ក្សមមភាពមដល
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ក្ស់ ព័នធ ២) តួ នាេី របស្់ CLC ពៅXuat Hoa

ការរបមូ លផតំុរបស្ិេធភាពននធនធានក្សនុងស្ស្ុក្សនិ ង៣) មូ លដ្ឋានអំ ណ្តចនិ ងការយល់ដឹងរបស្់

ស្ហ្គមន៏។ មផនក្សចុ ងបញ្េប់ បានបញ្េប់ បេបង្ហាញជាមួ យបញ្ហ
ា របឈមដូ ចជាCLCs ក្សំ ពុងជួ ប
របេុះដូ ចជាការ

ក្ស់ ព័នធនឹងការផតល់មូលនិ ធិនិងតួ នាេី ពរចើ នយា៉ ងេំ នួលខុ ស្រតូវការង្ហរ

របស្់ពមដឹ ក្សនាំ CLC ពៅXuat Hoa ។
ការអនុ វតតលរែ បស្់ CLCពៅក្សនុងរបពេស្ក្សមពុជា
នងវុតាថ
នាយក្ស ការ ិយាល័យ -NFUAJ ពៅក្សមពុជា
ជាមួ យនឹ ងពគលបំ ណ្ងពដើ មបីអភិ វឌឍម៉ូ មដលរបក្សបពដ្ឋយ
និ រនតរភាពននការរគប់ រគង CLCនិ ងមុ ខង្ហរពហ្ុមុខង្ហររបស្់
ខលួនស្ក្សមមភាពរបស្់ CLCអងគររតូវបានបពងកើតព
រចនាស្មព័នធព

ើងនិ ងពរៀបចំ

ើងវ ិញពៅឆ្ន២
ំ ០១០ផតល់ឧកាស្ពរៀនស្ូរត

ស្រមាប់ អនក្សមដលមានលេធភាពេេួ លបានការអប់ រ ំតិ ចតួ ចឬ
គមនលេធភាពជួ យពួ ក្សពគឱ្យមានស្ថមរតី លុះបង់ និងមាននិ រនតភាពជី វភាព។ការផតល់ជូនក្សមនលង
ស្រមាប់ ស្ហ្គមន៍បានជួ បជុំ ពិភាក្សាជាចុ ងពរកាយគឺការតលស្់បូរពី
ត CLCs ពៅCDCs មដលជាេិ ស្
ពៅនិ រនតរភាព។ការយក្សចិ តតេុក្សដ្ឋក្ស់ ស្ថតប់ នូវតំ រវូ ការរបស្់ស្ហ្គមន៏ គឺជាពរឿងចំបាច់ ជាងពនុះពៅ
ពេៀតក្សិ ចេស្ហ្របតិ បតតិការស្រមបស្រមួលនិ ងភាពជានដគូ ក្សុងចំ
ន
ពណ្តមអនក្ស

ក្ស់ ព័នធនិងអនក្សដនេរតូវ

បានចត់ ជាអេិ ភាព។ការគំរេបពចេក្សពេស្មិ នរគប់ រគន់ ការរគប់ រគងមិ នលែបុគគលិក្សខវុះជំ នាញគឺ
ជាបញ្ហ
ា របឈមចមបងមដលរតូវពដ្ឋុះស្ស្ថយ។

មជឈមណ្ឌលស្ិក្សាស្ហ្គមន៍ពៅរបពេស្ឡាវ
វណ្តណខនតន់ ណ្តឡាត់
នាយក្សដ្ឋានអប់ រ ំពរៅរបព័ នធ -MOES របពេស្ឡាវ
ក្សមមវ ិធី CLC រតូវបានបពងកើតព

ើងពៅឆ្នំ ១៩៧៦ពដ្ឋយមាន

ពគលបំ ណ្ងពដើ មបីពលើក្សក្សមពស្់អក្សខរក្សមមនិងពរៀនស្ូរតពពញ
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មួ យជី វ ិតការពរៀនស្ូរតនិ ងការអភិ វឌឍន៍ ស្ហ្គមន៍ពដើ មបីកាត់ បនថយភាពរក្សី រក្សនិ ងពលើក្សក្សំ ពស្់គុណ្
ភាពជី វ ិត។ របជាជនក្សនុងមូ លដ្ឋានរួមចំ មណ្ក្សដល់ការក្សស្ថង CLC និ ង បង្ហាញពី ភាពជាមាេស្់
ក្សមមស្ិេិ នធ នស្ំភារៈតាមរយៈការរគប់ រគង។
ក្សមមវ ិធី េូលំេូោយមដលរតូវបានរចនាព

CLCs

ស្ថិតក្សនុងរបព័ នធអប់ រ ំជាផលូវការនិ ងផតល់ជូន

ើងពដើ មបីបំពពញតំ រវូ ការរបស្់របជាជនក្សនុងតំ បន់(មនុ ស្សជា

ពរចើ នទក្ស់ េងនឹ ងជំ នាញវ ិជាាជី វៈ)ក្ស៏ ដូចជាក្សមមវ ិធី ស្មមូ លស្រមាប់ អនក្សមដលមិ នអាចអាននិ ងស្រពស្រ
ភាស្ថឡាវឬអនក្សមដលមិ នទន់ បានបញ្េប់ ការស្ិក្សាពៅក្សរមិ តបឋមស្ិក្សា។CLCsេេួ លបានចំ នួន
េឹ ក្សរបាក្ស់ ដ៏ពរចើ នននការផតល់មូលនិ ធិពីរដ្ឋាភិ បាលនិ ងធនធានពផសងពេៀតពី នដគូ អភិ វឌឍន៍ និងអងគការ
មិ នមមនរដ្ឋាភិ បាលក្សនុងស្ស្ុក្សនិ ងអនតរជាតិ ជាពិ ពស្ស្ DVV អនតរជាតិ ។ ពទុះជាយា៉ ងណ្តក្ស៏ ពដ្ឋយ
ក្សងវុះខ្តបុ គគលិក្សនិ ងរគឹ ុះស្ថថនអប់ រ ំមដលមានលក្សខណ្ៈស្មបតតម
ិ ិ នរគប់ រគន់ ពៅមតជាបញ្ហ
ា របឈម
ពលចពធាលក្សនុងចំ ពណ្តមបញ្ហ
ា របឈមរបស្់CLCsពៅឡាវ។
CLC របស្់ជប៉ុ ន (Kominkan) និ ងមជឈមណ្ឌលស្ហ្គមន៍ (Komisen)
Khau Huu Phuoc
អនក្សរគប់ រគងមផនក្សស្ស្ថវរជាវនិ ងបណ្ុត ុះបណ្ត
ត ល - SEAMEO CELLL

Mai Hong Quan
អនុ របធានមផនក្សស្ស្ថវរជាវនិ ងបណ្ុត ុះបណ្ត
ត ល - SEAMEO CELLL
របពេស្ជប៉ុ នជារបពេស្មដលបំ ផិ ច
ល បំ តលញពដ្ឋយស្ន្រង្ហគមពោក្ស
ពលើក្សេី ២។ប៉ុ មនតពៅក្សនុងរយៈពពលមួ យេស្វតសវបានកាលយជាមផនក្សមួ យបណ្ត
ត របពេស្្ន

មុ ខពគបំ ផុត។ក្សនុងចំ ពណ្តមក្សតាតរួមចំ មណ្ក្សដល់ការរ ីក្សចពរមើ នពនុះការអភិ វឌឍគឺ ជាក្សំ មណ្េរមង់
វ ិស្័យអប់ រ ំ។រដ្ឋាភិ បាលរបស្់ខួនបានក្សំ
ល
ណ្ត់ ថ្នស្រមាប់ ការពងើ បព

ើងវ ិញឆ្ប់ រហ្័ស្ការតលស្់បូរនន
ត

របពេស្ពនុះការអប់ រ ំស្រមាប់ មនុ ស្សរគប់ គនរតូវបានពគរតូវការជាចំបាច់ ពហ្ើយពនុះនឹ ងជាការរបពស្ើ
របំ ផុតស្ពរមចបានពដ្ឋយការពលើក្សក្សមពស្់ការអប់ រ ំស្ងគមពៅតាមវ ិេាស្ថថនអប់ រ ំស្ងគមពផសងៗក្សនុង

ពនាុះមាន Kominkan។ ចាប់ ស្ីព
ត ី ការអប់ រ ំស្ងគមរតូវបានអនុ ម័ត ពដើ មបីមចងអំ ពី ការបពងកើត ពគល
បំ ណ្ងអភិ បាលក្សិ ចេនិងការរគប់ រគងលវ ិកានិ ងរបតិ បតតិការរបស្់ Kominkan ។ ពៅពលើរក្សបខ័ ណ្ឌ
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ចាប់ ពនុះនិ ងគំរេពដ្ឋយលេធិរបជាធិ បពតយយមដលបានស្ថេរនិ ងវ ិមជឈការក្សនុងវ ិស្័យអប់ រ ំការ
រគប់ រគង Kominkanរតូវបានបពងកើតព

ើងពៅក្សនុងរក្សុងទំងអស្់មដលរគប់ រគង ពដ្ឋយរក្សុមរបឹ ក្សា

ុះការអភិ វឌឍវ ិស្័យអប់ រ ំក្សនុងស្ងគមរបស្់ពួក្សពគ

ក្សនុងស្ស្ុក្ស(មដលជាស្ថថប័ នអប់ រ ំេេួ លខុ ស្រតូវចំ ព

ក្សនុងតំ បន់ និងឯក្សរាជយរបស្់រក្សស្ួងអប់ រ ំយុវជនឬវ ិជាាជី វៈ (MEXT)បានអភិ វឌឍយា៉ ងឆ្ប់ រហ្័ស្បំ ពរ ើ
ឱ្យបានរតឹ មរតូវនូ វតរមូវការស្ិក្សារបស្់របជាជនក្សនុងតំ បន់ ។ចប់ តាំងពី េស្វតសឆ្នំ១៩៧០ស្ថថន

ភាពពស្ដាក្សិចេស្ងគមរបស្់ជប៉ុ នបានតលស្់បូរពហ្ើ
ត
យKominkanអាចពធវើបានមិ នទន់ រគប់ រជុងពរជាយ
ជាមួ យនឹ ងស្ថថនភាពលមីនិងការពដ្ឋុះស្ស្ថយបញ្ហ
ា លមីមដលមួ យក្សនុងចំ ពណ្តមចំ ណ្ុចទំងពនាុះគឺ ការ

ក្សំ ណ្ត់ លវ ិកា។ Komisenមដលជាមជឈមណ្ឌលស្ហ្គមន៍ ស្យ
វ ័តពហ្ើយបានចូ លជា អតថិភាពរួមជា
មួ យ Kominkanស្រមាប់ រយៈពពលដ៏ យូរមដលបានចប់ ពផតើមពលចពធាលព
ចប់ អារមមណ្៏។ខណ្ៈពពលKominkan

ើងយា៉ ងខ្លំងគួ រ

គឺ ពដ្ឋយចាប់ក្សំណ្ត់ ថ្នជាអងគភាពមិ នរក្សរបាក្ស់ ចំពណ្ញ

មដលរតូវបានរ ឹតតបិតពី ស្ក្សមមភាពរក្សរបាក្ស់ ចំពណ្ញណ្តមួ យគឺ Komisenរ ីក្សរាយជាមួ យនឹ ងការរគប់
រគងពដ្ឋយភាពបត់ មបនជាងមុ នពដ្ឋយអងគភាពរដាបាលមូ លដ្ឋាន។ការរគប់ រគងហ្ិរញ្ញ វតថុអាចរតូវបា

នយក្សពី ការរបមូ លលវ ិកាស្រមាប់ ក្សមមវ ិធី ស្ិក្សា។ នលលស្មាជិ ក្សភាពមានអាណ្តតិ ដូ ពចនុះ Komisen
មាននិ រនតរភាពបមនថមពេៀតពដ្ឋយស្ថរមតរបភពហ្ិរញ្ញ វតថុរបស្់ពួក្សពគស្ពវនលៃពនុះទំងKominkan និ ង
Komisenមានពៅតាមេី រក្សុងជាពរចើ នពហ្ើយក្សនុងមដលពឃើញថ្នស្ក្សមមភាពរបស្់ពួក្សពគនិ ងក្សមមវ ិធី
ស្ស្ពដៀងគន។

ការបនតដំពណ្ើរការមជឈមណ្ឌលស្ិក្សាស្ហ្គមន៍ មផែក្សពលើបេពិ ពស្ថធន៍ មួយចំ នួនពៅក្សនុងរបពេស្ឥ

ណ្ូឌ ពនស្ុីនិងរបពេស្ហ្វីលីពីនចងរក្សងពដ្ឋយយូពណ្ស្កនិ
ល
ូ ងការយល់ដឹងតទល់ខួន
បណ្ិ ឌ តJess C. Fernandez
នាយក្សរង SEAMEO BIOTROP

ពៅក្សនុងបេបង្ហាញរបស្់ពោក្សបណ្ិ ឌ ត Jesus Fernandez បានមចក្ស
រ ំមលក្សបេពិ ពស្ថធន៍ ខលុះៗរបស្់គត់ ក្សុងការរេរេង់
ន
CLCរបតិ បតរិការ

ពៅរបពេស្ហ្វីលីពីននិ ងឥណ្ូឌ ពនស្ុីរម
ួ ជាមួ យការយល់ដឹងតទល់

ខលួនរបស្់គត់ ។ជាបឋមរបស្់គត់ គឺការរពួយបារមភក្សុងការពដ្ឋុះស្ស្ថយដំ
ន
ពណ្ើរការរបស្់CLC មដល
ពតតតពលើការពលើក្សក្សមពស្់រប
ូ ភាពរបស្់ CLC ចំ ព

ុះស្ថធារណ្ៈនិ ង នដគូ មដល មានស្កាតនុ ពល

អភិ វឌឍន៍ រក្សុមអតី តនិ ស្សិតក្ស៏ ដូចជាក្សមមស្ិក្សាអនក្សស្ម័រគចិ តតក្សមមវ ិធី និងការ្នដល់រក្សុមហ្៊ុនអាជី វ
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ក្សមមនានា អងគការនិ ងបុ គគលពដើ មបីមស្វងរក្សការគំរេរបស្់ពួក្សពគចំ ព

ុះ CLC។ បេបង្ហាញមដលពៅ

ស្ល់របស្់គត់ រតូវបានរក្សាេុ ក្សស្រមាប់ ព័ត៌មានអំ ពី SEAMEO ក្សមមវ ិធី ភូមិ STAR - ជាក្សមមវ ិធី មួយ
មដលបពងកើតព

ើងពដ្ឋយ SEAMEO BIOTROP ពដើ មបី"អភិ វឌឍន៍ មូលដ្ឋានស្ហ្គមន៍ មាននិ រនតរភាព

ការអភិ វឌឍន៍ ម៉ូមដល "ពនាុះការង្ហរពៅ"ការពដ្ឋុះស្ស្ថយមដល SEAMEO ទំង៧ អាេិ ភាពនិ ង្ន
ដល់និរនតរភាពននការអភិ វឌឍន៍ រពបៀបវរៈ២០២០ ដល់ ២០៣០ (ពគលពៅេី ៤) "។
តួ នាេី របស្់ស្មាគមពវៀតណ្តមក្សនុងការជំ រញ
ុ ស្ិក្សាក្សនុងការ
អភិ វឌឍមជឈមណ្ឌលស្ិក្សាស្ហ្គមន៍ ពៅពវៀតណ្តម
Bui Thanh Xuan
របធាននាយក្សដ្ឋានស្ស្ថវរជាវស្រមាប់ បញ្ហ
ា េូ ពៅននការអប់ រ ំពរៅរបព័ នធមជឈមណ្ឌលស្ស្ថវរជាវស្
រមាប់ ការអប់ រ ំពរៅ របព័ នធវ ិេាស្ថថនអប់ រ ំវ ិេាស្ថស្តស្តពវៀតណ្តមVNIES
ក្សនុងបេបង្ហាញពនុះពោក្សស្ស្ីXuânបានពតតតពលើតួនាេី របស្់ស្មាគមពវៀត

ណ្តមស្រមាប់ ការស្ិក្សាការផសពវផាយ (VALP) ក្សនុងការអភិ វឌឍន៍

ននស្ហ្ភាពការង្ហរពៅពវៀតណ្តមពនុះពបើ ពយាងតាមការបង្ហាញពី តួនាេី
របស្់ VALP ពៅក្សនុងស្ហ្ភាពជាតិ

ក្ស់ ព័នធជាចមបង

ការរគប់ រគងនិ ងការផសពវផាយ។ទក្ស់ េងនឹ ងតួ នាេី ននការជំ រញ
ុ

VALP

ក្ស់ ព័នធនឹងអងគការ និ ង
បានផតល់ការគំរេយា៉ ង

ខ្លំងដល់របតិ បតតិការរបស្់CLCsតាមរយៈស្ិកាខស្ថោពផសងៗគនវគគបណ្ុត ុះបណ្ត
ត លពិ ពរគុះ

ពយាបល់និងការមណ្នាំភាពជាអនក្សដឹ ក្សនាំនិងការគំរេមដលរួមចំ មណ្ក្សយា៉ ងស្ក្សមមដល់ចំនួនស្រុប
នន CLCs ចំ នួន ១១០៥៧ពៅក្សនុងរបពេស្ពវៀតណ្តមពៅចុ ងឆ្នំ

២០១៦។ ពៅក្សនុងលក្សខខណ្ឌននស្ថថប័ ននិ ងការរគប់ រគង តួ នាេី គួរឱ្យក្សត់ ស្មាគល់បំផុតរបស្់ VALP

គឺ ថ្ន VALP គឺ ជាគនលឹុះលែមួយមដលVALPជាស្មាជិ ក្សននរក្សុមរបឹ ក្សាឃុំស្ង្ហកត់ ពៅឃុំនីមួយៗ។
េី បញ្េប់ ននពស្ចក្សតីមលលងការណ្៍ពនុះបានស្ងកត់ធៃន់ពៅពលើស្ថរៈស្ំខ្ន់ ននការពធវើឱ្យរបពស្ើរព

ើង

របស្់CLCsមដលភារក្សិ ចេដ៏ស្ំខ្ន់ របស្់ VALP រហ្ូតដល់ឆ្នំ ២០២០ក្ស៏ ដូចជាការមណ្នាំេិស្ពៅជា
ពរចើ នពដើ មបីពរងឹ ងបមនថមពេៀតស្ក្សមមភាពរបស្់ CLCs នាពពលអនាគត។
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មជឈមណ្ឌលអភិ វឌឍន៍ ស្ហ្គមន៍ ពៅអាហ្វហ្គគនី ស្ថថន
Faramoz Frootan
អនក្សរគប់ រគងថ្ននក្ស់ ជាតិ នន CLCs អនុ របធានរក្សស្ួងអប់ រ ំ
អក្សខរក្សមម - MOE, Afghanistan
Mohammad Qaseem Hammad
មន្រនតីគពរមាង - អងគការ UNESCO កាប៊ុ ល
ពោក្ស Shamsudin Muhib
អនក្សរគប់ រគងក្សមមវ ិធី ALCs / CLCs ANAFAE
George Kadiri Susu
អនក្សរគប់ រគងក្សមមវ ិធី ពអ

ិចរតូនិក្ស - អងគការ UNESCO

កាប៊ុ ល
េស្សន គំ និតនន CLCsរតូវបានដ្ឋក្ស់ បញ្ូេ លពៅអាហ្គគនី ស្ថថនក្សនុងឆ្នំ ២០០៣។ចប់ តាំងពី ពពលពនាុះ
មក្ស CLCs ស្ថក្សលបងចំ នួន ៣រតូវបានបពងកើតព

ើងពហ្ើយ CLCs ចំ នួន ១៥រតូវបានបពងកើតព

ើងក្សនុង

៣ក្សរមិ តគឺ : ថ្ននក្ស់ ជាតិ ស្ស្ុក្សនិ ងភូ មិពរកាមការរគប់ រគងរបស្់អនុ របធានរក្សស្ួងអប់ រ ំអក្សខរក្សមមនិងអនក្ស
ក្ស់ ព័នធដនេពេៀត។CLCsផតល់ជូនក្សមមវ ិធី ស្ីព
ត ី អក្សខរក្សមមការបណ្ុត ុះបណ្ត
ត លវ ិជាាជី វៈការរបឹ ក្សា

ពយាបល់ការពរៀនស្ូរតពពញមួ យជី វ ិត ការផតល់

ស្ិេិ អ
ធ ំ ណ្តចដល់ស្តស្តីស្ងគមវបបធម៌ និងការក្សំ ស្ថនត

ស្ិកាខស្ថោនិ ងការបណ្ុត ុះបណ្ត
ត លក្ស៏ ដូចជាបពរមើ ជាក្សមនលងស្ហ្គមន៍ មដលមានមុ ខង្ហរ ចរមុុះ

ស្រមាប់ ការរបជុំ ជាស្ថធារណ្ៈការរបារពធពិធីនិងការពដ្ឋុះស្ស្ថយបញ្ហ
ា ស្ហ្គម។ពគលនពយា
បាយមានឥេធិពលពលើCLCsរតូវបានបពងកើតព

ើង ។ តួ នាេី ស្ំខ្ន់ ៗរបស្់ CLCsក្សនុងការអភិ វឌឍ

ស្ហ្គមន៍ និងការកាត់ បនថយភាពរក្សី រក្សរតូវបានេេួ លស្ថគល់ពដ្ឋយរដ្ឋាភិ បាលនិ ងស្ថធារណ្ជន។
ពរៅពី រដ្ឋាភិ បាល

CLCsពៅរបពេស្អាហ្វហ្គគនី ស្ថថនក្ស៏ េេួ លបានការគំរេយា៉ ងពរចើ នពី អងគការ

UNESCO កាប៊ុ លISAFស្ហ្ព័ នធជាតិ ននអងគការយូពណ្ស្កពៅរបពេស្ជប៉
ុ ននិ ងអងគការពរៅ
ូ

រដ្ឋាភិ បាលជាតិ ដនេពេៀត។ស្ំខ្ន់ បំផុតស្ហ្គមន៍ បានចូ លរួមយា៉ ងស្ក្សមមក្សុងការបពងក
ន
ើ តការស្ថង
ស្ង់ និងគំរេ CLCs ។ពរៅពី CLCsក្ស៏ មានមជឈមណ្ឌលស្ិក្សាស្រមាប់ មនុ ស្សពពញវ ័យផងមដរ

មដលរគប់ រគងពដ្ឋយអាហ្វហ្គគនី ស្ថថនស្មាគមជាតិ ស្រមាប់ ការអប់ រ ំមនុ ស្សពពញវ ័យ(ANAFAE)។
ពួ ក្សពគផតល់ការអប់ រ ំអក្សខរក្សមមនិងការអប់ រ ំស្រមាប់ ក្សមមវ ិធី ការង្ហរពដើ មបីគំរេដល់អនក្សមស្វងរក្សការង្ហរពធវើ
និ ងបុ គគលិក្សពដើ មបីរក្សាការង្ហររបស្់ពួក្សពគ។ភាពជានដគូ ជាមួ យស្ភា
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ណ្ិជាក្សមមជាតិ និងអងគការ

យូពណ្ស្កមានបមនថ
មពេៀតពដើ មបីពលើក្សក្សំ ពស្់និងធានារបស្ិេធភាពរបស្់CLCs។
ូ
ការភាាប់ ស្ិស្សពៅ CLC
Ichiro Miyazawa
អនក្សជំ នាញមផនក្សអក្សខរក្សមមនិងការស្ិក្សាពរៀនស្ូរតពពញមួ យជី វ ិត

-

អងគការ

UNESCO េី រក្សុងបាងក្សក្ស
បេបង្ហាញពនុះចប់ ពផតើមពី របវតតិនិងស្ថិតិលមែិតនន CLCsពៅអាស្ុី មផនក្សស្ំខ្ន់
បនាទប់ មក្សគឺ ស្ក្សមមភាព ចំ នួន ៦ CLC របក្សបពដ្ឋយភាពនចនរបឌិ តមានស្ថរៈស្ំខ្ន់ មដលជាផលប៉ ុះ
ល់ពលើស្ហ្គមន៍ មូលដ្ឋានក្សនុងតំ បន់ ។ស្ក្សមមភាពចរមុុះទំងពនុះមចក្សរ ំមលក្សលក្សខណ្ៈេូ ពៅនន

ពគលបំ ណ្ងពដើ មបីពលើក្សក្សមពស្់ការចូ លរួមរបស្់ស្ិស្សក្សនុងមូ លដ្ឋាន (និ ងស្ូមបីមតជនបរពេស្)
ពៅកាន់ ស្ហ្គមន៍ តាមរយៈការពរបើ របាស្់ICT ។មផនក្សេី បីបង្ហាញស្ក្សមមភាពទក្ស់ េងនឹ ងការ
អភិ វឌឍCLCs មដលរតូវបានពរៀបចំ ពដ្ឋយអងគការយូពណ្ស្កចប់
តាំងពី ឆ្នំ ២០១១។
ូ

ជាពិ ពស្ស្ពៅក្សនុងមផនក្សពនុះគត់ ក្ស៏បានមណ្នាំេំព័រពហ្វស្ប៊ុ ក្សននមជឈមណ្ឌលស្ិក្សាស្ហ្គមន៍

មដលជាក្សមនលងមដលអនក្សរបាជាចប់ អារមមណ្៍និ ងអនក្សអនុ វតតអាចចូ លរួមពិ ភាក្សានិ ងតលស្់បូរគំ
ត និត

ទក្ស់ េងពៅនឹ ងរបតិ បតតិការរបស្់CLCsពៅក្សនុងតំ បន់ ។ពៅេី បញ្េប់Ichiroបានបញ្េប់ ការបង្ហាញរបស្់
គត់ ពដ្ឋយពហ្តុ ផលថ្នពហ្តុ អី បា
វ នជាLLL ជាេូ ពៅនិ ង CLCs មានស្ថរៈស្ំខ្ន់ ណ្តស្់ពៅអាស្ុី។
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ພາສາລາວ

ອະທິບາຍຄຳຫຍໍ້
AE: ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່
ALC: ສູນການຮຽນຮູ້ຜູ້ໃຫຍ່
ANAFAE: ສະມາຄົມການສຶກສາຜູ້ໃຫ້ຂອງອາຟການິສະຖານ
CDC: ສູນພັດທະນາຊຸມຊົນ
CLC: ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ
CSO: ອົງການປະຊາສັງຄົມ)
DOET: ກົມການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ
DVV: ດີວີວ-ີ ສະມາຄົມການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ເຢຍລະມັນ
ELA: ການເສີມສ້າງການຮູ້ໜັງສືໃນອາຟການິສະຖານ
HE: ການສຶກສາຊັ້ນສູງ
ICT: ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ISAF: ກອງກໍາລັງສະໜັບສະໜູນຄວາມປອດໄພລະຫວ່າງປະເທດ
LLL: ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
MEXT: ກະຊວງສຶກສາທິການ, ວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຍີ່ປຸ່ນ
MOE: ກະຊວງສຶກສາທິການ-ອາຟການິສະຖານ
MOES: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ-ສປປ ລາວ
MOET: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ-ຫວຽດນາມ
MOEYS: ກະຊວງສຶກສາທິການ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ກິລາ-ກຳປູເຈຍ
NFAUJ: ສະມາພັນແຫ່ງຊາດອຸຍແນດສະໂກໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
NFE: ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
NGO: ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ
SEAMEO: ອົງການລັດຖະມົນຕີສຶກສາແຫ່ງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
SEAMEO BIOTROP: ສູນຊີເມວພາກພື້ນສຳລັບ ຊີວະວິທະຍາເຂດຮ້ອນ
SEAMEO CELLL: ສູນຊີເມວພາກພື້ນສຳລັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
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UIL: ສະຖາບັນອຸຍແນດສະໂກສໍາລັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
UNESCO: ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ
ວັດທະນະທຳ
VALP: ສະມາຄົມການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຂອງຫວຽດນາມ
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ຄຳສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ

SEAMEO CELLL ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກໆ ທ່ານທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນເອກະສານສະບັບນີ້,
ທ່ານ ນາງ ປື ວັນນາ, ຜູ້ອຳນວຍການ ຫ້ອງການດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ປະຈຳ
ປະເທດກຳປູເຈຍ

ທີ່ໄດ້ສຸມເຫື່ອແຮງຊ່ວຍໃນການແປເອກະສານສະບັບນີ້ຈາກ

ພາສາອັງກິດມາເປັນພາສາຂະເໝນ (ພາສາກຳປູເຈຍ),
ທ່ານ ນາງ ດາລຸນີ ສີສຸລາດ, ຜູ້ບໍລິຫານດ້ານການສື່ສານ ຫ້ອງການ ດີວີວີ
ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ປະຈຳພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ຫ້ອງການທີ່ປະເທດ
ລາວ ທີ່ໄດ້ສຸມເຫື່ອແຮງຊ່ວຍໃນການແປເອກະສານສະບັບນີ້ຈາກພາສາອັງກິດມາ
ເປັນພາສາລາວ, ແລະ
ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານໃນການ
ຈັດພີມເອກະສານສະບັບນີ້.

50

ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມ

ບົດນຳ
ອິນໂດຈີນເປັນອະນຸພາກພື້ນໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ທີ່ປະກອບດ້ວຍປະເທດ

ກຳປູເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ. ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາເສດຖະກິດຂອງບັນດາ
ປະເທດອິນໂດຈີນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງກ້າວກະໂດດ ດ້ວຍຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ
ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການອາໄສກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ; ໄດ້ມີການເປີດກວ້າງ ແລະ ມີ
ການຮ່ວມມືປະສານ ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ສິ່ງທ້າ
ທາຍໃນພາກພື້ນນີ້ແມ່ນການພັດທະນາ ແລະ ຮັກສາໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ເພື່ອສາມາດ
ແຂ່ງຂັນໄດ້ໃນລະດັບພາກພື້ນ.

ໜຶ່ງໃນປັດໄຈສຳຄັນໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ

ແມ່ນການສຶກສາ ເຊິ່ງປະຈຸບັນນີ້ ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ (ສຮຊ)ແມ່ນມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນ.
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ສຮຊ ແມ່ນສະຖາບັນການສຶກສາໃນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ມີການສະໜອງການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ
ລວມທັງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ວິຊາຊີບສຳລັບທຸກຄົນໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍ
ສະເພາະຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ. ການພັດທະນາ ສຮຊ ຈຶ່ງເປັນທິດທາງທີ່ຈະສາມາດຕອບສະ
ໜອງ 7 ແຜນງານບູລິມະສິດຂອງ ອົງການ SEAMEO (2015-2035), ໂດຍສະເພາະ
ໃນແຜນງານທີ 2 ‘ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍໂດຍການສ້າງໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ’ ແລະ ແຜນງານທີ 4
‘ສົ່ງເສີມການສຶກສາວິຊາຊີບ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ’.
ສຮຊ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນທົ່ວສັງຄົມ -- ປະຊາຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນ -- ສຳລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງເປັນຫົວຂໍ້ສຳຄັນໃນການ
ແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະຫວ່າງປະເທດ. ດັ່ງນັ້ນ
SEAMEO CELLL ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານ
ຈາກຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ສຮຊ
ບົດຮຽນທີ່ດີຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນວັນທີ 7 - 8 ມິຖຸນາ 2017.

ຈຸດປະສົງ
ກອງປະຊຸມມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີໂອກາດດັ່ງນີ້
1. ແລກປ່ຽນຮູບແບບ, ວິທີການໃນການບໍລິຫານ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງ ສຮຊ
ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ:
• ສະພາບການຂອງລະບົບ ສຮຊ ໃນລະດັບຊາດ
• ແນວຄວາມຄິດຂອງ ສຮຊ
• ການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ
• ແຫຼ່ງງົບປະມານ ໃນການບໍລິຫານ ສຮຊ
• ນະໂຍບາຍທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການບໍລິຫານ ສຮຊ
2. ແນວທາງໃນການແກ້ໄຂປັນຫາໃນການບໍລິຫານ ແລະ ປະຕິບັດງານຂອງ ສຮຊ
3. ເຄືອຂ່າຍຂອງ ສຮຊ ໃນພາກພື້ນ
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ຜົນໄດ້ຮັບຂອງກອງປະຊຸມມີບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ຂອງບົດນຳສະເໜີ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງ
ຂໍ້ມູນໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສຮຊ ໃນພາກພື້ນ.

ລາຍງານກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ກິດຈະກຳຫຼັກ
ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ SEAMEO CELLL ໃນວັນທີ 7-8 ມິຖຸນາ 2017, ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມຕາງໜ້າຈາກ ກຳປູເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ. ນອກນັ້ນຍັງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິ່ງ
ເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ສຮຊ ຈາກ ອາຟການິສະຖານຈຳນວນ 4 ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອສັງເກດການ
(ໃນພາກຜະໜວກ ລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ). ກອງປະຊຸມເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການກ່າວຕ້ອນຮັບຈາກ
ທ່ານ ເລ ຮຸຍ ລຳ, ຜູ້ອຳນວຍການຂອງ SEAMEO CELLL, ຕໍ່ມາແມ່ນການກ່າວເປີດ
ກອງປະຊຸມໂດຍທ່ານ ຫວຽນ ຮົງ ຊັນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ, ກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ຫວຽດນາມ.
ທ່ າ ນ

ອູ ເ ວິ

ກາກເຕິ ນສະແລເກິ

ຜູ້ອຳນວຍການປະຈຳພາກພື້ນ
ຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ
ປະຈຳພາກພື້ນອາຊີໃຕ້ ແລະ ອາຊີ
ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວ
ກັບ ຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນ
ແນວ

ທີ່ໄ ດ້ສຸມໃສ່ວ ຽກງານສົ່ງ ເສີ ມ

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ການສຶກສາສຳລັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ໃນບັນດາ
ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຕົວແທນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ກຳປູເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳສະເໜີ
ບົດຮຽນທີປ
່ ະສົບຜົນສຳເລັດຈາກປະເທດຂອງຕົນ ໃນການບໍລິການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງ
ປະຈິບັດ ສຮຊ.
ຫວຽດນາມໄດ້ນຳສະເໜີກໍລະນີສຶກສາ ຂອງ ສຮຊ Xuat Hoa ໃນແຂວງຮົວບິນ ທີ່
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປັດໄຈສຳຄັນໃນການບໍລິການ ສຮຊ ແມ່ນກົນໄກການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີ
53

ປະສິດທິພາບ, ເຊິ່ງເປັນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໂດຍຄະນະກຳມາທິການຂອງຊຸມຊົນ ແລະ
ທງເປັນຜູ້ອຳນວຍການ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສາມາດລະດົມຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳເປັນໃນທ້ອງຖິ່ນມາ
ໃຊ້ສຳລັບກິດຈະກຳໃນສູນດັ່ງກ່າວ.
ສຳລັບ ກຳປູເຈຍໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກບໂຄງການ ສຮຊ Angkor ແລະ Chong Khneas
ໂດຍການນຳສະເໜີກິດຈະກຳ ແລະ ໂຄງການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານເຂົ້າ ,
ທະນາຄານເພງ, ກອງທຶນກູ້ຢືມຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ກາານຫັນປ່ຽນຈາກສູນການ
ຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ເປັນສູນພັດທະນາຊຸມຊົນ
ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກບັນດາຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນສາມາດນຳໄປໝູນ
ໃຊ້ໄດ້ໃນປະເທດຂອງພວກເຂົາໄດ້.
ສປປ ລາວ ໄດ້ນຳສະເໜີບົດບາດຂອງ ສຮຊ ທີ່ສາມາດປັງປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ
ປະຊາຊົນ ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງເປັນເຂດທີ່ມີຄວາມທຸກຈົນ ແລະ ອັດຕາການ
ກືກໜັງສືສູງ. ສຮຊ ແມ່ນປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າການ ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນເປັນຜູ້ຊ່ວຍກັນກໍ່ສ້າງສູນຂຶ້ນມາ ແລະ ໄດ້ມີກິດຈະກຳ ທີ່ລິເລີ່ມ
ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ຕອບສະໜອງກັບສະພາບການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ.
ບົດນຳສະເໜີກ່ຽວກັບໂກມິນກັງ (Kominkan - ສູນການຮຽນຮູ້ຊູມຊົນຍີ່ປຸ່ນ) ແລະ ໂຄມິ
ເຊັນ (Komisen - ສູນຊຸມຊົນຍີ່ປຸ່ນ) ເຊິ່ງນຳສະເໜີໂດຍທ່ານ Khau Huu Phuoc
ແລະ ທ່ານ Mai Hong Quan ຈາກ SEAMEO CELLL. ທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີປັດໄຈສຳຄັນ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ໂກມິນກັງປະສົບຜົນສຳເລັດ

ແລະ

ລະຫວ່າງ ໂກມິນກັງ ແລະ ໂຄມິເຊັນ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍກິດຈະກຳ
ທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງ
ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ສາມາດ

ເຂົ້າໃຈຂະບວນການທັງໝົດໄດ້. ເນື້ອໃນ
ກອງປະຊຸມມີຄວາມໝາຍຂຶ້ນຕື່ມໂດຍ
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ໄດ້ປຽບທຽບໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງ

ການສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ Dr Jesus C Fernandez, SEAMEO BIOTROP, ທີ່
ໄດ້ນຳສະເໜີການເຮັດໃຫ້ ສຮຊ ມີຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ; ທ່ານ ນາງ Bui Thanh
Xuan, ຫົວໜ້າພະແນກການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ,ສູນວິໄຈທາງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ສະ
ຖາບັນວິທະຍາການສຶກສາ

ທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້;

ທ່ານ

Faramoz

Frootan, ຜູ້ບໍລິຫານສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ສຳລັບການຮູ້ໜັງສື ທີ່
ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ສຮຊ ຢູ່ ອາຟການິສະຖານ; ທ່ານ Ichiro
Miyazawa ຈາກອົງການ ອຸຍແນດສະໂກ ບາງກອກ ທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມ
ໂຍງຜູ້ຮຽນໃນ ສຮຊ ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກຳໃໝ່ ແລະ ຄວາມໝາຍສຳລັບການຮຽນຮູ້
ື້ ຳອິດສະຫຸ ບໂດຍທ່ ຳນ ອູເວິ ກຳກເຕິນສະແລເກິ
ຕະຫຼອດຊີວິດໃນອະນາຄົດ. ກອງປະຊຸມໃນມທ
ແລະ ອຳນວຍຄວຳມສະດວກໂດຍທ່ ຳນ Khau Huu Phuoc, ທ່ ຳນ Ichiro Miyazawa,

and ທ່ ຳນ Dr Jesus C Fernandez.
ື້
ື້ ວຍ
ກອງປະຊຸມໃນມທີ
2 ເລີ່ມຕນດື້
ກຳນສນທະນຳກຸ່ ມ
ເຊິ່ງໄດື້ແບ່ ງອອກ

ເປັ ນ 4 ກຸ່ ມ ແຕ່ ລະກຸ່ ມແມ່ ນມີຜູເື້ ຂຳື້
ຮ່ ວມຫຳຍປະເທດປະສມປະສຳນກັນ.

ີ ຳນສນທະນຳກັນກ່ ຽວກັບ
ໃນກຸ່ ມໄດື້ມກ
ື້
ັ ທີ່ດີທ່ ໄດື້
ີ
ແນວທຳງກຳນຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ື້ ຳອິດ ແລະ ສິ່ງທື້ຳທຳຍ
ນຳສະເໜີໃນມທ
ື້
ທີ່ອຳດເກີດຂນໃນປະເທດຂອງຕ
ນ. ຫງັ

ື້ ເື້ ຂຳຮ່
ື້ ວມໄດື້ກບ
ັ ຄນໄປຫຳກຸ່ ມປະເທດຂອງຕນ ແລະ ພິຈຳລະນຳສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບດ
ັ
ຈຳກນັນຜູ
ື້
ັ ຕວຈິງໃນປະເທດຂອງຕນ.
ນຳໄປຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ກຳນນຳສະເໜີແຕ່ ລະກຸ່ ມແມ່ ນອຳນວຍຄວຳມ

ື້ 2 ແມ່ ນກຳນເດີນທຳງໄປທັດສະນະສກ
ສະດວກໂດຍທ່ ຳນ Le Huy Lam. ພຳກບ່ ຳຍຂອງມທີ
ື້ ວມໄດື້ຮບ
ິ . ຜູ ເື້ ຂຳຮ່
ັ ກຳນຕື້ອນຮັບເປັ ນຢ່ຳງດີ
ສຳ ທີ່ ສຮຊ Thanh Loc ໃນນະຄອນຫວງໂຮ່ ຈິມນ
ື້ ລິຫຳນ ສຮຊ ໂດຍກຳນນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ ສຮຊ ພື້ອມທັງໃຫື້ເຫັນຮູ ບພຳບ ແລະ ວີດໂີ ອ
ຈຳກຜູ ບ

ໄປພື້ອມກັນ.
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ຜົນໄດ້ຮັບ
ກອງປະຊຸມດຳເນີນເປັນເວລາ 2 ວັນ ໂດ້ຮັບໝາກຜົນເປັນທີ່ໜ້າພໍໃຈ ເຊັ່ນບົດຮຽນຕ່າງໆ
ແລະ

ປະສົບການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ທີ່ໄດ້ແບ່ງປັນ

ແລະ

ຮຽນຮູ້

ດ້ວຍ

ບັນຍາກາດທີ່ເປັນກັນເອງ. ບັນລຸໄດ້ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງສາມາດສະຫຼຸບໄດ້
ລຸ່ມນີ້.
1. ສຮຊ ຄວນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຕາມກົດໝາຍ. ກົດໝາຍຈະ
ຊ່ວຍພັດທະນາ ສຮຊ ແລະ ບໍ່ຄວນຈຳກັດໃນການຈັດເຮັດກິດຈະກຳ.
2. ຄວນຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນ
ງານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
3. ຄວນມີ ສຮຊ ຕົວແບບ. ໜຶ່ງໃນ ສຮຊ ແບບແມ່ນ ສູນພັດທະນາຊຸມຊົນ ທີ່ເປັນ
ການລິເລີ່ມພັດທະນາຊຸມຊົນໂດຍນຳໃຊ້ການສຶກສາ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ
ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງຊຸມຊົນ.
4. ສຮຊ ຄວນມີຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກຳເຊັ່ນ: ສີລະປະ ແລະ ກິດຈະກຳທາງສັງຄົມທີ່
ແທດເໝາະກັບຊຸມຊົນ. ນອກນັ້ນຍັງມີຄຳແນະນຳໃຫ້ ສຮຊ ຄວນຈະມີຫ້ອງລ້ຽງ
ເດັກ ເພື່ອສາມາດໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງສາມາດຝາກລູກໄດ້ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮຽນ
ໃນ ສຮຊ.
5. ຕ້ອງມີການປະສານງານໃນສາຍຕັ້ງກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ສຮຊ ໃນແຕ່
ລະຂັ້ນ ເຊັ່ນ: ໃນລະດັບຊາດ, ລະດັບແຂວງ, ລະດັບເມືອງ ແລະ ລະດັບຊຸມຊົນ
ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ.
6. ການບໍລິຫານ ສຮຊ ຄວນມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ຊອກຫາງົບປະມານຈາກພາກ
ເອກະຊົນ, ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ.
ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຄວນພິຈາລະນາເຖິງຄູອາສາສະໝັກ.
7. ມັນຈະເປັນຜົນດີຫຼາຍຖ້າຫາກວ່າຜູ້ບໍລິຫານ

ສຮຊ

ແມ່ນສະມາຊິກໃນອົງການ

ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ (ດີທີ່ສຸດແມ່ນຜູ້ນຳ, ເຊັ່ນ ສຮຊ Xuat Hoa ໃນຫວຽດນາມ)
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ເນື່ອງຈາກວ່າ ຈະສາມາດອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຫາຊັບພະຍາກອນ
ສຳລັບກິດຈະກຳຂອງ ສຮຊ.
8. ຄວນມີການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນສຳລັບຜູ້ອຳນວຍການ

ສຮຊ

ເພາະວ່າພວກ

ເຂົາເຈົ້າສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນດ້ານການບໍລິຫານ ສຮຊ ໂດຍ
ສະເພາະ.
9. ແຜນງານຄວນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ
ໃນທ້ອງຖິ່ນ. ປະສົບການທີ່ຜ່ານມາເຊິ່ງ ສຮຊ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້.
10.ການໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຳປຶກສາຄວນເປັນວຽກຫຼັກຂອງ ສຮຊ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງວຽກງານການສຶກສາ.
11.ຄວນໃຫ້ມີຮູບແບບການຮຽນຮູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຜົນ

ປະໂຫຍດ. ເຊັ່ນ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ເພື່ອເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຝຶກອ່ານ ແລະ ຂຽນ.
12.ສຮຊ ຄວນເອກະລາດໃນການບໍລິຫານງົບປະມານ ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດສ້າງແຜນ
ງານທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຍອມຮັບຮ່ວມກັນວ່າຍັງຂາດການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ສຮຊ ແລະ
ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງໄດ້ມີຄຳແນະນຳວ່າ ສຮຊ ຄວນຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນ
ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຄວນຖືກບັນຈຸເຂົ້າໃນຫຼັກສູດວິຊາຄູ.

ການປະເມີນກອງປະຊຸມ
ການປະເມີນກອງປະຊຸມ ໄດ້ດຳເນີນການແບບອອນໄລ (online) ໃນສອງວັນພາຍຫຼັງ
ສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນການເຮັດໃນຕອນປິດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີເວລາໃນການພິຈາລະນາ

ແຜນງານ

ແລະ

ກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ

ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ຜົນການປະເມີນໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາ
ດັ່ງນີ້.
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• ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມທັງໝົດ 9 ທ່ານ ຈາກທັງໝົດ 18 ທ່ານ.
• 89% ຄິດວ່າກອງປະຊຸມບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ.
• 67% ຄິດວ່າກອງປະຊຸມສາມາດດຳເນີນໄປໄດ້ຕາມເວລາທີ່ກຳນົດ.
• ທັງໝົດເຫັນດີວ່າການຈັດສັນອຸປະກອນ ແລະ ສະຖານທີ່ແມ່ນເຮັດໄດ້ດີ.
• 78% ຄິດວ່າກອງປະຊຸມນີ້ບັນລຸໄດ້ຕາມຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
• 89% ຄິດວ່າກອງປະຊຸມນີ້ມີໄລຍະເວລາການຈັດທີ່ເໝາະສົມ; 11% ຄິດວ່າເວລາ
ສັ້ນໂພດ (ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າຖ້າມີຫຼາຍມື້ກວ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ບົດຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ.
• ກ່ຽວກັບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ (ໄວໄຟ, ການສາຍຮູບພາບ, ລະບົບສຽງ ແລະ
ຫ້ອງຝຶກປະຊຸມ), ມ
ີ 67% ຄິດວ່າມີການຈັດການບໍລິຫານທີ່ເໝາະສົມ, ແລະ ດິີ
ຫຼາຍ.
ນອກນັ້ນຍັງມີຄຳເຫັນອື່ນໆອີກ,

ກອງປະຊຸມໄດ້ຖືກຈັດຢູ່ໃນລຳດັບທີ່ດີຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາເພີ່ມເຕີມສຳລັບກອງປະຊຸມນີ້ຄື
ປະຊຸມ ແລະ ມີການຢ້ຽມຊົມ ສຮຊ ເພີ່ມຂຶ້ນ.
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ຄວນເພີ່ມເວລາໃນການຈັດກອງ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ: ລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ປະເທດ/ ພຳກສ່ວນ

ຊ່ ແລະ ນຳມສະກຸ ນ

ຕຳແໜ່ງ/ ໜື້ຳທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ກຳປູເຈຍ
ທ່ຳນ Vutha Nong

ື້ ຳນວຍກຳນ
ຜູ ອ
ໂຄງກຳນ NFUAJ, ຫື້ອງກຳນປະຈຳ ກຳປູ ເຈຍ

ທ່ຳນ Hang Chan Sovan

ຫວໜື້ຳຫື້ອງກຳນ
ກມກຳນສກສຳນອກໂຮງຮຽນ
ກະຊວງສກສຳທິກຳນ, ຊຳວໜຸ່ ມ ແລະ ກິລຳ
ປະເທດກຳປູ ເຈຍ

ທ່ຳນ ນຳງ Chhum Syrom

ື້ ະສຳນງຳນວຽກງຳນກຳນສກສຳນອກ
ຜູ ປ
ໂຮງຮຽນ, ອງກຳນ NGO Education
Partnership ປະເທດກຳປູ ເຈຍ

ອິນໂດເນເຊຍ
ທ່ຳນ ດຣ Jesus Fernandez

ື້ ຳນວຍກຳນ
ຮອງຜູ ອ
SEAMEO BIOTROP

ສປປ ລຳວ
ທ່ຳນ ວັນນະກອນ ພັນໂນລຳດ

ກມກຳນສກສຳນອກໂຮງຮຽນ
ກະຊວງສກສຳທິກຳນ ແລະ ກິລຳ, ສປປ ລຳວ

ຮ. ສຈ. ປ.ອ ອຳທິດອຸໄທ ຈະຕຸ ພອນໄຊ

ອະທິກຳນບດີ ຄະນະສກສຳສຳດ
ມະຫຳວິທະຍຳໄລແຫ່ງຊຳດລຳວ

ຫວຽດນຳມ
ທ່ຳນ ດຣ Nguyen Hong Son

ຮອງຫວໜື້ຳກມກຳນສກສຳຕ່ ເນ່ ອງ
ກະຊວງສກສຳທິກຳນ ແລະ ກຳນຝກອບຮມ
ປະເທດຫວຽດນຳມ
ື້
ຫວໜື້ຳພະແນກກຳນຄນຄວື້
ຳວິໄຈ, ສູ ນວິໄຈທຳງ

ທ່ຳນ ນຳງ Bui Thanh Xuan

ກຳນສກສຳນອກໂຮງຮຽນ, ສະຖຳບັນ
ວິທະຍຳສຳດກຳນສກສຳ, ປະເທດຫວຽດນຳມ
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ພະແນກກຳນສກສຳຕ່ ເນ່ ອງ, ກະຊວງສກສຳທິ

ທ່ຳນ Pham Chi Dung

ກຳນ ແລະ ກຳນຝກອບຮມ, ປະເທດ
ຫວຽດນຳມ
ທ່ຳນ ນຳງ Phan Thi Kim Ngoc

ື້ ຳນວຍກຳນສູ ນກຳນສກສຳຕ່ ເນ່ ອງ
ຮອງຜູ ອ
ເມອງ Go Vap, ປະເທດຫວຽດນຳມ

ທ່ຳນ Nguyen Khanh Hau

ພະແນກປະຖມສກສຳ, ພະແນກສກສຳທິກຳນ
ແລະ ກຳນຝກອບຮມແຂວງ Dong Nai
ື້ ຳນວຍກຳນ ສູ ນກຳນສກສຳຕ່ ເນ່ ອງ
ຮອງຜູ ອ

ທ່ຳນ Truong Xuan Nam

ເມອງ Dong Nai, ປະເທດຫວຽດນຳມ
ອຳຟກຳນິສະຖຳນ
ທ່ຳນ Faramoz Frootan

ື້ ລິຫຳນສູ ນກຳນຮຽນຮູ ຊື້ ຸ ມຊນ
ຜູ ບ

ື້ ງັ ສ
ກະຊວງສກສຳທິກຳນ ສຳລັບກຳນຮູ ໜ
ອຳຟກຳນິສະຖຳນ
ທ່ຳນ Mohammad Qaseem

ື້ ະສຳນງຳນໂຄງກຳນ
ຜູ ປ

Hammad

ອຸ ຍແນດສະໂກ ຫື້ອງກຳນປະຈຳ ເມອງຄຳບູ

ທ່ຳນ Shamsudin Muhib

ື້ ລິຫຳນໂຄງກຳນ ALCs/CLCs,
ຜູ ບ
ANAFAE

ທ່ຳນ George Kadiri Susu

ື້ ລິຫຳນໂຄງກຳນ Program Manager
ຜູ ບ
ອຸ ຍແນດສະໂກ ຫື້ອງກຳນປະຈຳ ເມອງຄຳບູ

ີ ີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ
ດີວວ
ທ່ຳນ Uwe Gartenschlaeger

ື້ ຳນວຍກຳນປະຈຳພຳກພນື້
ຜູ ອ
ີ ີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ
ດີວວ

ອຸ ຍແນດສະໂກ ບຳງກອກ
ທ່ຳນ Ichiro Miyazawa

ຊ່ຽວຊຳນ
ອຸ ຍແນດສະໂກ ບຳງກອກ

SEAMEO CELLL
ທ່ຳນ Le Huy Lam

ື້ ຳນວຍກຳນ
ຜູ ອ

ທ່ຳນ ນຳງ Vu Lan Chi

ື້ ຳນວຍກຳນ
ຮອງຜູ ອ
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ທ່ຳນ ນຳງ Cao Thi Thu Hien

ື້ ລິຫຳນຝ່ຳຍບຸ ກຄະລຳກອນ ແລະ
ຜູ ບ
ກຳນບລິຫຳນຫື້ອງກຳນ

ທ່ຳນ Khau Huu Phuoc

ື້ ລິຫຳນກຳນໜ່ວຍງຳນກຳນວິໄຈ ແລະ
ຜູ ບ
ຝກອບຮມ

ທ່ຳນ Mai Hong Quan

ື້ ລິຫຳນໜ່ວຍງຳນກຳນວິໄຈ ແລະ
ຮອງຜູ ບ
ກຳນຝກອບຮມ

ທ່ຳນ ນຳງ Tran Thi Thuy Tien

ພະນັກງຳນບລິຫຳນໂຄງກຳນ

ທ່ຳນ ນຳງ Nguyen Phuong Linh

ື້ ະສຳນງຳນລະຫວ່ຳງປະເທດ
ຜູ ປ

ທ່ຳນ ນຳງ Tran Thi Lan

ພະນັກງຳນກຳນເງ ິນ

ທ່ຳນ Tran Ba Linh

ພະນັກງຳນບລິກຳນ

ທ່ຳນ ນຳງ Vo Thi Que Chi

ພະນັກງຳນຝກຫັດ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ: ເອກະສານກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມ
1. ຂ່າວກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມ:
http://www.seameocelll.org/seameo-celll-news/clc-developmentmutualexchange-of-good-practices-of-clcs-in-cambodia-lao-pdrvietnam-afghanistanand-japan
2. ບົດນຳສະເໜີ

ແລະ

ຮູບ:

http://www.seameocelll.org/events/clc-

workshop-june-2017
3. ວີດີໂອ ທີ່ນຳສະເໜີໃນກອງປະຊຸມ:
• ກຳປູເຈຍ: https://youtu.be/pUezG_xFaVs
• ສປປ ລາວ: https://youtu.be/hnh-asEdeXI
• ຫວຽດນາມ: https://youtu.be/28vEX0NAxzw
4. ແບບຟອມການປະເມີນກອງປະຊຸມ:
https://www.surveymonkey.com/r/6NFQ6NG
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ສະຫຼຸບຫຍໍ້ຂອງບົດນຳສະເໜີ
ທັດສະນະຂອງວຽກງານ ຂອງຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໃນອາຊີ-ປາຊີຟິກ
ອູເວິ ກາເຕິນສະແລເກິ
ຜູ້ອຳນວຍການປະຈຳພາກພື້ນ - ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ
ດີວີວີ ແມ່ນສະຖາບັນການຮ່ວມມືສາກົນຂອງສະມາຄົມ
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ເຢຍລະມັນ

ທີ່ມີຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ

ຫຼາຍກວ່າ 200 ອົງກອນ ໃນທະວີບອາຟຟຣິກາ, ອາຊີ,
ອາເມລິກາໃຕ້ ແລະ ເອີຣົບ. ດີວີວີ ໄດ້ເຮັດວຽກໃນ 3
ລະດັບ

ເພື່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານການຮຽນຮູ້

ຕະຫຼອດຊີວິດໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ໃຫ້ພະນັກງານ. ນອກຈາກການກໍ່ສ້າງ ສຮຊ ໃນເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫຼີກແລ້ວ

ດີວີວີ

ຍັງມີກິດຈະກຳການຝຶກ

ອົບຮົມວິຊາຊີບເຄື່ອນທີ,່ ການສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ, ສະໜັບສະ
ໜູນອົງກອນໃນທ້ອງຖິ່ນ

ລວມທັງການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ

ແລະ ພາກພື້ນ ເຊັ່ນ SEAMEO CELLL ແລະ ອຸຍແນດສະໂກ ບາງກອກ ເພື່ອ
ພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ບັນຫາ
ຫຼັກທີ່

ດີວີວີ

ກຳລັງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນພາກພື້ນນີ້

ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບ

ປະຕິບັດງານຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ, ການໃຫ້ທືນການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່/ການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ, ສະໜັບສະໜູນພາກປະຊາສັງຄົມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຜູ້ດ້ອຍ
ໂອກາດ(ຊາວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງ ແລະ ຊົນເຜົ່າ).
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ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ Xuat Hoa - ຕົວແບບ ສຮຊ ຂອງຫວຽດນາມ
Mai Hong Quan
ຮອງຜູ້ບໍລິຫານໜ່ວຍງານການວິໄຈ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, SEAMEO CELLL
ທ່ານ Mai Hong Quan ເປັນຮອງຜູ້ບໍລິຫານໜ່ວຍ
ງານການວິໄຈ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ທີ່ ອົງການ SEAMEO
CELLL. ບົດນຳນະເໜີຂອງລາວ ແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍ
ກ່ຽວກັບ ສຮຊ Xuat Hoa CLC, ທີ່ແຂວງ Hoa Binh
ເຊິ່ງເປັນສຮຊ ຕົວແບບຂອງຫວຽດນາມ. ການເລີ່ມຕົ້ນ
ໂດຍການນຳສະເໜີຜົນງານຂອງຊຸມຊົນ ຕັ້ງແຕ່ຕອນທີ່
ໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງ ສູນແຫ່ງນີ້ຂຶ້ນມາໃນປີ 2009. ໃນ
ພາກທີ 2 ແມ່ນການນຳສະເໜີກິດຈະກຳຂອງສູນ ເຊິ່ງ
ໄດ້ນຳສະເໜີ 3 ກິດຈະກຳຫຼັກ ຄື ການໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ
ໃຫ້ຄຳປຶກສາ,

ການສຶກສາ

ແລະ

ການຝຶກອົບຮົມ

ແລະ

ການພັດທະນາຊຸມຊົນ.

ສົນທະນາກ່ຽວກັບ. ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ ສຮຊ ນີ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ຄື 1) ການຈັດກິດຈະກຳ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, 2) ບົດບາດຂອງຜູ້ບໍລິຫານສູນທີ່ສາມາດລະດົມຊັບພະຍາກອນທ້ອງຖິ່ນ 3)
ການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.

ໃນພາກສຸດທ້າຍແມ່ນ

ອະທິບາຍເຖິງສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ສູນດັ່ງກ່າວກຳລັບຜະເຊີນ ເຊັ່ນ ການລະດົມທຶນ, ການເຮັດ
ວຽກໃນຫຼາຍພາລະບົດບາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ບໍລິຫານສູນ.
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ບົດຮຽນທີ່ດີ ຂອງ ສຮຊ ກຳປູເຈຍ
ທ່ານ Vutha Nong
ຜູ້ອຳນວຍການ - NFUAJ, ຫ້ອງການປະຈຳ
ກຳປູເຈຍ
ໂຄງການ ສຮຊ ອັງກໍໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2010
ໂດຍມີ ເ ປົ ້ າ ໝາຍໃນການພັ ດທະນາຕົ ວ ແບບຂອງ
ສຮຊ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີກິດຈະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
ສະໜອງການຮຽນຮູ ້ ຕ ະຫຼ ອດຊີ ວ ິ ດສຳລັ ບ ກຸ ່ ມ ຄົ ນ
ດ້ອຍໂອກາດ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາເພິ່ງຕົນເອງ
ໄດ້, ແລະ ສະໜອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນການ
ຫັນປ່ຽນ ສຮຊ ເປັນສູນພັດທະນາຊຸມຊົນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງ ໂຄງການ ສຮຊ
ອັງກໍ. ໃນແຕ່ລະ ສຮຊ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດໂດຍການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນ
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສາມາດຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ . ນອກຈາກນັ້ນ ບັນດາຄູ່
ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງໄດ້ມີການສົ່ງເສີມ, ການປະສານງານ,
ການຮ່ວມມືທີ່ດີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ມັນຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງເຊັ່ນ ຍັງຂາດຄວາມສາມາດທາງ
ວິຊາການ, ງົບປະມານຈາກສູນກາງຍັງບໍ່ພຽງພໍ, ບຸກຄະລາກອນຍັງບໍ່ມີຄວາມພ້ອມ ແລະ
ສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ ສຮຊ ກຳປູເຈຍກຳລັງຜະເຊີນຢູ່ແມ່ນການຫັນປ່ຽນຈາກ ສຮຊ ເປັນ ສູນ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ.
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ສູນກຳນຮຽນຮູ ຊື້ ຸ ມຊນໃນ ສປປ ລຳວ

ວັນນະກອນ ພັນໂນລຳດ

ກມກຳນສກສຳນອກໂຮງຮຽນ, ກະຊວງສກສຳທິກຳນ ແລະ ກິລຳ, ສປປ ລຳວ
ື້
ື້ ນໃນປີ
ໂຄງກຳນ ສຮຊ ໄດື້ເລເລີ່ມຕນຂ
1976 ເຊິ່ງມີ
ື້ ງັ ສ, ກຳນຮຽນຮູ ຕ
ື້ ະຫອດ
ຈຸດປະສງເພ່ ອ ສ່ ງເສີມກຳນຮູ ໜ

ິ ແລະ ກຳນພັດທະນຳຊຸມຊນ, ເພ່ ອຫຸ ດຜ່ອນຄວຳມທຸ ກ
ຊີວດ
ິ ຂອງປະຊຳຊນ. ຊະຊຳຊນ
ຈນ ແລະ ປັ ງປຸ ງຄຸ ນນະພຳບຊີວດ
ໃນທື້ອງຖິ່ນມີສ່ວນຮ່ ວມໃນກຳນກ່ ສື້ຳງສູນ ແລະ ສະແດງໃຫື້
ື້
ເຫັນ ເຖິງ ຄວຳມເປັ ນເຈ ຳກຳນ

ທີ່ສະແດງອອກຜ່ ຳນກຳນ

ບລິຫຳນສູ ນ. ສຮຊ ແມ່ ນຢູ່ ນອກລະບບກຳນສກສຳສຳມັນ
ແລະ ເປັ ນແຜນງຳນທີ່ໄດື້ຖກວຳງອອກ ເພ່ ອຕອບສະໜອງ
ຄວຳມຕື້ອງກຳນຂອງຊຸມຊນ(ສ່ ວນຫຳຍກ່ ຽວຂື້ອງກັບກຳນ
ັ ສູ ດກຳນສກສຳທຽບເທ່ ຳ
ຝກອບຮມວິຊຳຊີບ) ລວມທັງຫກ

ື້
ື້ ກໜັງສ ຫ ຜູ ທ
ື້ ່ ຍັ
ີ ງບ່ ຈບຊັນປະຖ
ສຳລັບຜູ ກ
ມສກສຳ. ສຮຊ ໄດື້ງບປະມຳນຈຳກລັດຖະບຳນ, ຄູ່
ີ ີ ອິນ
ຮ່ ວມພັດທະນຳ, ອງກຳນທີ່ບ່ ສັງກັດລັດຖະບຳນທັງພຳຍໃນ ແລະ ສຳກນ ໂດຍສະເພຳະ ດີວວ

ເຕີເນເຊິນແນວ. ສິ່ງທື້ຳທຳຍທີ່ ສຮຊ ກຳລັງຜະເຊີນຢູ່ ແມ່ ນຍັງຂຳດບຸ ກຄະລຳກອນທີ່ມີຄວຳມ
ສຳມຳດ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນກຳນຮຽນ.
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ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນແບບຍີ່ປຸ່ນ (Kominkan) ແລະ ສູນຊຸມຊົນ (Komisen)
ທ່ານ Khau Huu Phuoc
ຜູ້ບໍລິການໜ່ວຍງານການວິໄຈ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ - SEAMEO CELLL
ທ່ານ Mai Hong Quan
ຮອງຜູ້ບໍລິຫານໜ່ວຍງານການວິໄຈ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ - SEAMEO CELLL
ພາຍຫຼັງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ II ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຮັບ
ຄວາມເສຍຫາຍຢ່ າ ງຫຼ ວ ງຫຼ າ ຍ.

ແຕ່ ໃ ນ

ຂະນະນັ້ນ ຍີ່ປຸ່ນກໍສາມາດກາຍເປັນປະເທດ
ທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າໄດ້ ໃນໄລຍະເວລາພຽງ
ໜຶ່ງທົດສະວັດ. ປັດໄຈທີ່ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ການ
ພັ ດທະນາຢ່ າ ງໄວວານັ ້ ນກໍ ຄື ກ ານປະຕິ ຮ ູ ບ
ການສຶກສາ. ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ກຳນົດຟື້ນ
ຟູປະເທດໄດ້ໄວແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກ
ຄົນໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ມັນຈະເປັນຜົນງານທີ່ດີທີ່ສຸດ ໂດຍການສົ່ງເສີມການສຶກສາ
ເພື່ອສັງຄົມ ໃນສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ເຊິ່ງໃນນັ້ນແມ່ນ Kominkan. ກົດໝາຍການ
ສຶກສາເພື່ອສັງຄົມໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ເພື່ອການສ້າງຕັ້ງ, ຈຸດປະສົງ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການ
ບໍລິຫານ ແລະ ແຫຼ່ງງົບປະມານ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງ Kominkan. ກ່ຽວກັບຂອບ
ກົດໝາຍນີ້ ແລະ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ການ
ກະຈາຍອຳນາດການບໍລິຫານການສຶກສາ, Kominkan ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການ
ປົກຄອງຂອງຄະນະກຳມະການ ການສຶກສາໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ (ໜ່ວຍງານການສຶກສາ
ສຳລັບການພັດທະນາການສຶກສາເພື່ອສັງຄົມ

ໃນຂອບເຂດທ້ອງຖິ່ນ

ແລະ

ເປັນ

ເອກະລາດຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ຫຼື MEXT) ແລະ ໄດ້ມີການພັດທະນາຢ່າງໄວວາ
ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຮຽນຮູ້ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ.
ໃນປີ 1970 ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຍີ່ປຸ່ນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ Kominkan
ບໍ່ສາມາດດຳເນີນການປ່ຽນແປງໃຫ້ທັນກັບສະພາບການດັ່ງກ່າວໄດ້ , ສະພາບການ ແລະ
ສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ ທີ່ເປັນຂໍ້ຈຳກັດໃນການລະດົມທຶນ. Komisen ເປັນສູນຊຸມຊົນທີ່ເປັນ
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ອິດສະຫຼະ ແລະ ເຄີຍຢູ່ຄຽງຄູ່
ກັບ Kominkan ໄດ້ມີການ
ປະກົດໂຕຂຶ້ນມາ. ໃນຂະນະທີ່
Kominkan ແມ່ນອົງກອນທີ່ບໍ່
ຫວັງ ຜົນກຳໄລ

ເຊິ ່ງ ເປັ ນຂໍ ້

ຈຳກັ ດໃນການຈັ ດກິດຈະກຳ,
Komisen

ແມ່ ນຢູ ່ພ າຍໃຕ້

ການບໍລິຫານທີ່ີຄວາມຍື ກຍຸ່ນ
ຂອງອົງການບໍລິຫານທ້ອງຖິ່ນ. ການບໍລິຫານສາມາດ ກຳນົດໄດ້ຈາກພາຍນອກ; ສາມາດ
ເກັບຄ່າທຳນຽມຈາກການລົງທະບຽນຮຽນ; ຄ່າທຳນຽມສຳລັບສະມາຊິກ. Komisen ມີ
ຄວາມຍືນຍົງ ໂດຍການອາໄສແຫຼ່ງງົບປະມານທີ່ດີກວ່າ . ໃນຂະຂະນີ້ Kominkan ແລະ
Komisen ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ໃນເຂດເທດສະບານ ແລະ ທັງສອງແມ່ນມີກິດຈະກຳ ແລະ
ແຜນງານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
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ການດຳເນີນງານຂອງສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ - ປະສົບການໃນ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ
ຟິລິບປິນ ຮວບຮວມໂດຍອຸຍແນດສະໂກ
ທ່ານ Jess C. Fernandez, PhD
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ - SEAMEO BIOTROP
ໃນບົດນຳສະເໜີຂອງທ່ານ Dr. Jesus Fernandez
ໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການຂອງທ່ານ ໃນການດຳເນີນງານ
ສຮຊ ແບບຍືນຍົງ ໃນຟິລິບປິນ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ
ແລະ ພ້ອມທັງຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນຕົວ. ສິ່ງທຳອິດແມ່ນ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ການດຳເນີ ນ ງານຂອງ
ສຮຊ ໃນການສົ່ງເສີມກ່ຽບກັບ ສຮຊ ໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາທົ່ວໄປ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ມີທ່າແຮງ,
ການພັດທະນາກຸ່ມນັກຮຽນເກົ່າ ລວມທັງນັກຮຽນຝຶກ
ງານ/ອາສາສະໝັກ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ,
ອົງກອນ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ ເພື່ອຫາແຫຼ່ງທຶນມາສະໜັບສະໜູນ. ໂຄງການ ໝູ່ບ້ານ
SEAMEO STAR ແມ່ນໂຄງການທີ່ SEAMEO BIOTROP ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອ
“ພັດທະນາຕົວແບບການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງໂດຍຊຸມຊົນ ” ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ “ຕອບຮັບ
ບູລິມະສິດທີ 7 ຂອງ SEAMEO ແລະ ວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2030
(ເປົ້າໝາຍ 4)”, ລວມທັງຂອບວຽກຂອງ SEAMEO CELLL, ໂຄງສ້າງ ແລະ
ກິດຈະກຳ.
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ບົດບາດຂອງສະມາຄົມສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຂອງຫວຽດນາມໃນການພັດທະນາສູນການ
ຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຂອງຫວຽດນາມ
ທ່ານ ນາງ Bui Thanh Xuan
ຫົວໜ້າພະແນກການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ, ສູນວິໄຈທາງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ສະຖາບັນວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ຫວຽດນາມ - VNIES
ໃນບົດນຳສະເໜີຂອງ ທ່ານ ນາງ Xuan ໄດ້ເນັ້ນໜັກກ່ຽວ
ກັບພາລະບົດບາດຂອງ ສະມາຄົມການສົ່ງເສີມການຮຽນ
ຮູ້ຂອງ ຫວຽດນາມ (VALP) ໃນການພັດທະນາ ສຮຊ ໃນ
ຫວຽດນາມ. ອີງຕາມບົດນຳສະເໜີ ບົດບາດຂອງ VALP
ໃນ ສຮຊ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການຈັດການ ແລະ
ການສົ່ງເສີມ. ໃນບົດບາດການສົ່ງເສີມ VALP ໄດ້ຊ່ວຍ
ໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບການດຳເນີນງານ ຂອງ ສຮຊ
ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ການ
ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ຄຳແນະນຳ; ຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ແລະ
ການສະໜັບສະໜູນ ເຊິ່ງໃນທ້າຍປີ 2016 ມີ ສຮຊ ທັງໝົດທົ່ວປະເທດແມ່ນມີ 11,057
ສູນ. ໃນດ້ານຂອງການຈັດການ ແລະ ບໍລິຫານ ບົດບາດທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງ VALP
ແມ່ນການເປັນສະມາຊິກຫຼັກ
ເຊິ່ງລວມທັງສະມາຊິກອື່ນໆ

ໃນຄະນະກຳມະການບໍລິຫານສູນ
ໃນຄະນະບໍລິຫານ

ໃນແຕ່ລະຊູມຊົນ.

ມີໜ້າທີ່ໃນການດຳເນີນງານ

ແລະ

ຄວາມຍືນຍົງຂອງ ສຮຊ ໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າບົດນຳສະເໜີໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການປັບປຸງ

ສຮຊ

ແມ່ນ

ສ່ວນໜຶ່ງໃນວຽກງານຂອງ VALP ຈົນຮອດປີ 2020 ລວມທັງການແນະນຳແນວທາງ
ຕ່າງໆໃນການພັດທະນາກິດຈະກຳຂອງ ສຮຊ ໃນອະນາຄົດ.
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ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນໃນ ອາຟການິສະຖານ
ທ່ານ Faramoz Frootan
ຜູ້ບໍລິຫານສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ສຳລັບການຮູ້ໜັງສື, ອາຟການິ
ສະຖານ
Mohammad Qaseem Hammad
ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ - ອຸຍແນດສະໂກ ຫ້ອງການປະຈຳ ເມືອງຄາບູ
Mr Shamsudin Muhib
ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ ALCs/CLC - ANAFAE
George Kadiri Susu
ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ - ອຸຍແນດສະໂກ ຫ້ອງການປະຈຳ ເມືອງຄາບູ
ແນວຄວາມຄິດຂອງ ສຮຊ ໄດ້
ຖືກນຳສະເໜີໃນ

ອາຟການິ

ສະຖານ ໃນປີ 2003. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນ
ມາ

ກໍໄດ້ມີການເປີດໂຕ

ໂຄງການຕົວແບບຂອງ

3
ສຮຊ

ແລະ 15 ສຮຊ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ
ໃນລະດັບສູນກາງ, ລະດັບເມືອງ
ແລະ ລະດັບບ້ານ ໂດຍພາຍໃຕ້
ການດຳເນີນງານຂອງກະຊວງສຶກສາທິການສຳລັບການຮູ້ໜັງສື ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ. ສຮຊ ສະໜອງຫຼັກສູດການຮູ້ໜັງສື, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ການໃຫ້ຄຳ
ປຶກສາ,

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ,

ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ

ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ,

ລວມທັງການເປັນພື້ນທີ່ສາທາລະນະສຳລັບການປະຊຸມ,

ການ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແລະ ກາານແກ້ໄຂປັນຫາໃນຊຸມຊົນ. ຕະຫຼອດຫຼາຍປີຜ່ານມາ ໄດ້ມີ
ການພັດທະນານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ ສຮຊ; ແລະ ພາລະບົດບາດສຳຄັນຂອງ ສຮຊ ຊ່ວຍ
ໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ

ແລະ

ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການກືກໜັງສື

ເຊິ່ງເຮັັດໃຫ້ເປັນທີ່

ຍອມຮັບຈາກ ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ. ນອກຈາກລັດຖະບານແລ້ວ ສຮຊ ໃນ
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ອາຟການິສະຖານຍັງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການອຸຍແນດສະໂກ ປະຈຳເມືອງ
ຄາບູ, ISAF, ສະພາແຫ່ງຊາດຂອງສະມາຄົມອຸຍແນດສະໂກ ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ (National
Federation of UNESCO Association in Japan), ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບ
ລັດຖະບານ. ແຕ່ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແມ່ນຊຸມຊົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງຕັ້ງ, ກໍ່ສ້າງ
ແລະ ເຮັດໃຫ້ ສຮຊ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ນອກຈາກ ສຮຊ ແລ້ວ ຍັງມີສູນການຮຽນຮູ້
ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່

ທີ່ດຳເນີນການໂດຍສະມາຄົມກາານສຶກສາຜູ້ໃຫ້ຂອງອາຟການິສະຖານ

(ANAFAE). ເຊິ່ງໄດ້ສະໜອງຫຼັກສູດການຮູ້ໜັງສື ແລະ ການສຶກສາເພື່ອການຈ້າງງານ
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຜູ້ທີ່ກຳລັງຊອກວຽກ ແລະ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຝຶກອົບຮົມເພີ່ມຕື່ມ. ການ
ຮ່ວມມືກັບສະພາການຄ້າແຫ່ງຊາດ ແລະ ອຸຍແນດສະໂກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສຮຊ ໄດ້
ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ສາມາຮັບປະກັນປະສິດທິພາບຂອງການເຮັດວຽກໄດ້.
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ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜູ້ຮຽນ ທີ່ ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ
ອິຊິໂຣະ ມິຢາຊາວາ
ຊ່ຽວຊານດ້ານການຮູ້ໜັງສື ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ - ອຸຍແນດສະໂກ ບາງກອກ
ບົ ດນຳສະເໜີ ເລີ່ ມ ຕົ ້ນດ້ວ ຍປະຫວັດຄວາມເປັນມາ
ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງສະຖິຕິກ່ຽວກັບ ສຮຊ ໃນ
ອາຊີ. ຕໍ່ມາແມ່ນການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ 6 ກິດຈະກຳ
ທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ ສຮຊ ໃນຂົງເຂດອາຊີ ເຊິ່ງເປັນ
ໂຄງການທີ່ມີຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີສຳລັບຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ກິ ດຈະກຳທີ ່ ຫຼ າ ກຫຼ າຍເຫຼົ ່ ານີ ້ມ ີ ຈ ຸດປະສົ ງເພື ່ອໃຫ້ ຜູ ້
ຮຽນໃນຊຸມຊົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນຊຸມຊົນໂດຍຜ່ານ
ໄອຊີທີ. ພາກສຸດທ້າຍສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງກິດຈະກຳ
ທີ່ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ສຮຊ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໄດ້ ອຸຍ
ແນດສະໂກ ທີ່ບາງກອກໃນປີ 2011. ໂດຍສະເພາະໃນພາກນີ້ ໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ
Facebook Page ຂອງ “Community Learning Centers” ເຊິ່ງນັກວິຊາການທີ່ມີ
ຄວາມສົນໃຈສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້, ສາມາດສົນທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໄດ້
ກ່ຽວກັບການດຳເນີນງານຂອງ ສຮຊ ໃນພາກພື້ນດຽວກັນ. ທ້າຍສຸດນີ້, ອິຈິໂຣະ ໄດ້
ສະຫຼຸບບົດນຳສະເໜີຂອງລາວຄຳຖາມທີ່ວ່າ ດ້ວຍເຫດໃດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຈຶ່ງ
ເປັນພາບລວມ ແລະ ສຮຊ ຈຶ່ງມີບົດບາດສຳຄັນໃນອາຊີ.
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TIẾNG VIỆT

Ký hiệu viết tắt
AEC: Trung tâm học tập dành cho người lớn
ANAFAE: Hội quốc gia về Giáo dục người lớn của Afghanistan
CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân
ELA: Chương trình Xóa mù chữ Afghanistan
HKHVN: Hội Khuyến học Việt Nam
NEP: Hiệp hội các Tổ chức phi chính phủ về Giáo dục
SEAMEO: Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các quốc gia Đông Nam Á
SEAMEO BIOTROP: Trung tâm khu vực về Sinh học nhiệt đới của tổ
chức SEAMEO tại Indonesia
SEAMEO CELLL: Trung tâm khu vực về Học tập suốt đời của tổ chức
SEAMEO tại Việt Nam
TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng
TTPTCĐ: Trung tâm phát triển cộng đồng
TVET: Giáo dục và đào tạo kỹ thuật và dạy nghề
UIL: Viện Học tập suốt đời của UNESCO
UNESCO: Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc
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Lời cảm ơn
Trung tâm SEAMEO CELLL xin chân thành cảm ơn:
các đại biểu đã tham gia báo cáo tại hội thảo và góp phần đóng
góp vào nội dung của tập sách này,
bà Peou Vanna, Giám đốc văn phòng DVV International tại
Campuchia; nhờ có sự hỗ trợ quý giá của bà, tập sách này đã
được chuyển ngữ sang tiếng Khơ-me,
bà Dalouny Sisoulath, Trưởng phòng truyền thông Văn phòng khu
vực Đông Nam Á của DVV International tại Lào; nhờ có sự hỗ trợ
quý giá của bà, tập sách này đã được chuyển ngữ sang tiếng Lào,
Và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến DVV International vì sự
hỗ trợ tài chính quý giá của họ cho ấn phẩm này.
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Báo cáo hội thảo

BỐI CẢNH
Đông Dương là một tiểu vùng thuộc khu vực Đông Nam Á bao gồm
Campuchia, Lào và Việt Nam. Trong thập kỷ qua, các quốc gia này đang
tích cực tiến hành đa dạng hoá và hiện đại hóa nền kinh tế nhằm tránh
phụ thuộc quá nhiều vào nông nghiệp cũng như tăng cường hội nhập
vào thị trường khu vực và thế giới. Thách thức đối với khu vực này là
duy trì tốc độ phát triển và tăng cường khả năng cạnh tranh. Giáo dục
được xem là một trong những giải pháp mấu chốt để đối phó với thách
thức nêu trên, trong đó các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ)
đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng.
TTHTCĐ là thiết chế giáo dục địa phương được thành lập với mục
đích hỗ trợ người dân tự hoàn thiện bản thân và thúc đẩy tiến bộ của
cộng đồng. Các trung tâm này tổ chức các hoạt động giáo dục suốt đời
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bao gồm các lớp giảng dạy kỹ năng cơ bản và đào tạo nghề cho tất cả
mọi người trong cộng đồng địa phương, đặc biệt là những người ít được
tiếp cận giáo dục chính quy. Sự phát triển của các TTHTCĐ gắn kết chặt
chẽ với 7 Lĩnh vực Ưu tiên của SEAMEO (2015-2035), đặc biệt là Lĩnh
vực 2 "Xóa bỏ rào cản về hòa nhập cộng đồng" và Lĩnh vực 4 "Thúc đẩy
giáo dục dạy nghề (TVET)".
Để phát triển bền vững, các TTHTCĐ cần nhận được sự quan tâm
của toàn xã hội, người dân địa phương, giáo viên và các nhà quản lý.
Bên cạnh đó, điều quan trọng là phải chia sẻ kinh nghiệm và những
thực tiễn hiệu quả giữa các quốc gia trong khu vực. Xuất phát từ định
hướng trên, SEAMEO CELLL, với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của
DVV-International, đã tổ chức hội thảo về chia sẻ kinh nghiệm hoạt
động TTHTCĐ vào ngày 7 và 8 tháng 6 năm 2017.

MỤC TIÊU HỘI THẢO
Hội thảo là cơ hội cho các đại biểu:
1. chia sẻ các mô hình và thực tiễn thành công về quản lý và vận
hành TTHTCĐ, cụ thể ở các khía cạnh:
• vị thế của TTHTCĐ trong hệ thống giáo dục quốc dân
• khái niệm về TTHTCĐ
• phương thức các TTHTCĐ phục vụ nhu cầu học tập của cộng
đồng địa phương
• các nguồn hỗ trợ tài chính cho hoạt động của TTHTCĐ
• các chính sách tạo điều kiện cho việc quản lý hiệu quả các
TTHTCĐ
2. đề xuất giải pháp cho các vấn đề cụ thể trong quản lý và vận
hành TTHTCĐ, và
3. kết nối các chuyên gia và các nhà quản lý TTHTCĐ trong khu vực
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Ấn bản này bao gồm báo cáo hội thảo và bài tóm tắt của các báo cáo
tại hội thảo. Những tài liệu này được sử dụng làm nguồn tham khảo về
những thực tiễn tốt của các TTHTCĐ trong khu vực.

NỘI DUNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA HỘI THẢO
Hội thảo được tổ chức tại SEAMEO CELLL vào ngày 7 và 8 tháng 6
năm 2017, với sự tham gia của các đại biểu đến từ Campuchia, Lào và
Việt Nam. Ngoài ra, 4 cán bộ phụ trách TTHTCĐ của Afghanistan cũng
tham dự hội thảo với tư cách quan sát viên (Xem Phụ lục: Danh sách
đại biểu). Mở đầu hội thảo, ông Lê Huy Lâm, Giám đốc SEAMEO CELLL,
phát biểu chào mừng các đại biểu và TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Vụ
trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
đã có bài phát biểu khai mạc. Tiếp tục chương trình, các đại biểu đã
lắng
nghe
ông
Uwe
Gartenschlaeger, Giám đốc DVVInternational Khu vực Nam và
Đông Nam Á giới thiệu về DVVInternational, đồng thời đề cập
đến nhiệm vụ của tổ chức này
trong việc thúc đẩy học tập suốt
đời, giáo dục người lớn và thanh
thiếu niên ở các quốc gia đang phát triển và các quốc gia trong giai đoạn
chuyển đổi.
Sau đó, các đại biểu từ Việt Nam, Campuchia và Lào lần lượt trình
bày các thực tiễn thành công trong việc quản lý và tổ chức hoạt động
tại TTHTCĐ ở từng quốc gia.
Tham luận của Việt Nam về TTHTCĐ Xuất Hóa, tỉnh Hoà Bình chỉ ra
một trong những yếu tố thành công của TTHTCĐ này là nhờ vào cơ chế
quản lý. Cơ chế này quy định Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã cũng đồng
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thời là Giám đốc của TTHTCĐ, nhờ đó dễ dàng huy động mọi nguồn lực
cần thiết trong nhân dân cho các hoạt động của TTHTCĐ.
Tham luận của Campuchia về dự
án TTHTCĐ Angkor, trong đó có sự
tham gia của TTHTCĐ Chong
Khneas, giới thiệu những sáng kiến
và hoạt động đa dạng của TTHTCĐ
như ngân hàng gạo, ngân hàng âm
nhạc, tín dụng vi mô cũng như đề
cập đến việc chuyển đổi từ TTHTCĐ sang trung tâm phát triển cộng
đồng (TTPTCĐ -community development centre). Những sáng kiến và
hoạt động độc đáo này đã thu hút sự quan tâm từ các đại biểu trong
việc thử nghiên cứu khả năng áp dụng chúng tại quốc gia của họ.
Tham luận của đại biểu Lào trình bày vai trò của TTHTCĐ
Sannavathan trong quá trình thay đổi cuộc sống của người dân ở một
nơi có tỉ lệ hộ nghèo và mù chữ cao. TTHTCĐ tại đây có lợi thế là do
chính người dân địa phương quản lý trực tiếp. Họ là những người đã
thành lập TTHTCĐ, tổ chức và điều hành các hoạt động tại chỗ và cũng
đồng thời là những người được hưởng lợi từ các hoạt động đó.
Mô hình Kominkan (TTHTCĐ Nhật Bản) và Komisen (Trung tâm cộng
đồng Nhật Bản) được giới thiệu trong tham luận do các ông Khấu Hữu
Phước và Mai Hồng Quân đến từ trung tâm SEAMEO CELLL trình bày.
Tham luận đã nêu bật những yếu tố chính mang lại thành công cho
Kominkan cũng như chỉ ra những khác biệt và tương đồng giữa hai mô
hình này.
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Đan xen giữa các bài trình bày là
một loạt các hoạt động thú vị nhằm
củng cố thông tin và kiến thức cho các
đại biểu. Ngoài ra, trung tâm SEAMEO
CELLL đã mời TS Jesus C Fernandez,
Phó Giám đốc trung tâm SEAMEO
BIOTROP, chia sẻ về cách thức tạo
nguồn tài chính bền vững cho TTHTCĐ; bà Bùi Thanh Xuân, Trưởng
phòng Nghiên cứu Những vấn đề chung, Trung tâm Nghiên cứu Giáo
dục Không chính quy, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, giới thiệu về
Hội Khuyến học Việt Nam; ông Faramoz Frootan, cán bộ chuyên trách
TTHTCĐ thuộc Vụ Giáo dục phổ cập biết chữ trình bày về sự phát triển
của TTHTCĐ ở Afghanistan; ông Ichiro Miyazawa, chuyên gia chương
trình của UNESCO Bangkok, trình bày các sáng kiến mới nhất trong việc
kết nối học viên tại TTHTCĐ và những tác động khả dĩ của chúng đối với
học tập suốt đời trong tương lai. Cuối cùng, bài phát biểu tổng kết của
ông Uwe Gartenschlaeger đã khép lại ngày làm việc đầu tiên của hội
thảo. Điều phối phiên trong ngày đầu tiên này là các ông Khấu Hữu
Phước, Ichiro Miyazawa, và Jesus C Fernandez.
Nội dung chính của ngày
làm việc thứ hai là thảo luận
nhóm. Các đại biểu được
chia vào bốn nhóm. Mỗi
nhóm gồm các thành viên
đến từ các quốc gia khác
nhau. Phiên thảo luận đã tạo
cơ hội cho các đại biểu trao
đổi thêm về cách vận hành
TTHTCĐ hiệu quả đã được trình bày ở ngày đầu tiên cũng như thảo luận
những vấn đề có thể nảy sinh khi áp dụng ở quốc gia của họ. Sau đó,
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các đại biểu quay trở lại nhóm quốc gia của họ và cùng các đồng nghiệp
thảo luận về những yếu tố cần phải có để áp dụng các thực tiễn tốt
được chọn lọc trong điều kiện cụ thể của đất nước mình. Tiếp đến là
phiên trình bày kết quả thảo luận toàn thể do ông Lê Huy Lâm điều
phối. Cũng trong ngày làm việc thứ hai, các đại biểu đã có chuyến đi
thực tế đến TTHTCĐ Thạnh Lộc tại Thành phố Hồ Chí Minh và được Ban
Giám đốc của TTHTCĐ đón chào nồng hậu. Tại đây, các đại biểu đã xem
một đoạn phóng sự súc tích về TTHTCĐ Thạnh Lộc và được nghe Ban
Giám đốc giới thiệu về hoạt động cũng như những đóng góp của trung
tâm cho cộng đồng địa phương.
KẾT QUẢ
Hội thảo kéo dài hai ngày đã kết thúc thành công tốt đẹp với nhiều
bài học và kinh nghiệm được chia sẻ và học hỏi trong bầu không khí
thân thiện. Hội thảo đã đạt được các mục tiêu đề ra và đúc kết được
những điểm sau đây:
1. Các TTHTCĐ cần phải được hỗ trợ mạnh mẽ trong khung luật pháp
quốc gia. Luật phải đóng vai trò thúc đẩy phát triển chứ không phải
hạn chế các hoạt động của TTHTCĐ.
2. Chương trình và hoạt động của TTHTCĐ cần có sự tham gia đa
dạng của nhiều bên liên quan.
3. Các mô hình TTHTCĐ cần được cải tiến. Một trong những cải tiến
đáng học hỏi là mô hình Trung tâm Phát triển Cộng đồng. Đây là nơi
áp dụng các sáng kiến phát triển cộng đồng với các chủ đề và hoạt
động mang tính giáo dục nhằm hướng đến mục tiêu một cộng đồng
tiến bộ.
4. TTHTCĐ cần đảm nhiệm đa chức năng, cung cấp các hoạt động đa
dạng về giáo dục, văn hoá và xã hội phù hợp với nhu cầu cụ thể của
83

cộng đồng địa phương. Một ví dụ cụ thể là trung tâm có thể đảm
nhiệm cả vai trò của một nhà trẻ để cha mẹ có thể gửi con khi đến
tham dự các lớp học hoặc tham gia các hoạt động tại TTHTCĐ.
5. Cần có hệ thống cơ quan quản lý chặt chẽ và xuyên suốt ở các cấp
từ trung ương đến địa phương để các chỉ đạo từ cấp cao nhất được
truyền đạt rõ ràng.
6. Ban điều hành TTHTCĐ cần có tinh thần chủ động và biết cách
khai thác nguồn tài chính tiềm năng từ các doanh nghiệp tư nhân,
các tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan khác tại địa phương.
Cần tối ưu hóa việc huy động giáo viên tình nguyện để tiết giảm chi
phí.
7. Nếu giám đốc TTHTCĐ kiêm nhiệm một chức vụ ở chính quyền địa
phương (thuận lợi nhất là ở vị trí lãnh đạo như trong trường hợp của
TTHTCĐ Xuất Hóa ở Việt Nam) thì TTHTCĐ sẽ có điều kiện thuận lợi
để phát triển vì sự kiêm nhiệm này sẽ giúp việc huy động các nguồn
lực khác nhau cho các hoạt động của TTHTCĐ dễ dàng hơn.
8. Cần tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn nhằm nâng cao năng lực
dành cho giám đốc TTHTCĐ, vì đa số họ không được đào tạo cho vai
trò này.
9. Các chương trình của TTHTCĐ phải phù hợp và không ngừng đều
chỉnh theo hướng đáp ứng nhu cầu của người dân.
10. Việc cung cấp thông tin & tư vấn phải trở thành một trong những
chức năng chính của TTHTCĐ ngoài chức năng là thiết chế giáo dục.
11. Các phương thức học tập khác nhau cần được tận dụng để tối
ưu hóa hiệu quả học tập. Một ví dụ cụ thể là việc sử dụng chức năng
nhắn tin của điện thoại di động để hỗ trợ công tác xóa mù chữ.
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12. Để có thể phát triển bền vững, các TTHTCĐ cần phải có khả năng
tự chủ tài chính. Vì vậy, TTHTCĐ cần tổ chức thêm các chương trình
có thu phí.
Kết quả của hội thảo cũng cho thấy sự thiếu phối hợp giữa TTHTCĐ
và các cơ sở giáo dục đại học trong khu vực. Về vấn đề này, có nhiều ý
kiến cho rằng các TTHTCĐ cần tiến hành hợp tác với các cơ sở giáo dục
đại học, và chuyên ngành học tập suốt đời cần được đưa vào chương
trình đào tạo tại các trường sư phạm.

ĐÁNH GIÁ HỘI THẢO
Sau khi hội thảo kết thúc, một phiếu khảo sát đánh giá chất lượng
hội thảo đã được gửi cho các đại biểu qua e-mail. Khảo sát này được
thực hiện trực tuyến, thay vì ở ngay cuối hội thảo để các đại biểu có
thời gian suy nghĩ về chương trình hội thảo và các hoạt động liên quan
cũng như đánh giá xem hội thảo đã đạt được những mục tiêu và kỳ
vọng của họ hay không. Kết quả đánh giá (tính đến ngày 15/6) như sau:
• Có 9 người trả lời (trong số 18 đại biểu tham gia hội thảo).
• 89% số người tham gia khảo sát đánh giá hội thảo đã đạt được các
mục tiêu đề ra.
• 67% hoàn toàn đồng ý hội thảo diễn ra với nhịp độ hợp lý và tuân
thủ đúng thời gian đề ra.
• 100% đánh giá tài liệu hội thảo được trình bày rõ ràng.
• Đại đa số (78%) cho rằng hội thảo diễn ra đúng với mong đợi của
họ.
• 89% nhận xét độ dài của hội thảo là hợp lý; 11% cho rằng nếu hội
thảo dài hơn hai ngày sẽ tốt hơn.
85

• Về mặt cơ sở vật chất (wifi, hình ảnh, âm thanh, không gian hội
thảo), 67% đánh giá cơ sở vật chất ở mức xuất sắc, và những người còn
lại đánh giá mức tốt.
Nhìn chung, hội thảo nhận được mức đánh giá từ tốt đến xuất sắc.
Một số ý kiến đóng góp gợi ý hội thảo nên kéo dài lâu hơn và có thêm
nhiều chuyến đi thực tế đến các TTHTCĐ hơn. Đây là những ý kiến cần
được ghi nhận để những hội thảo tiếp theo được tổ chức tốt hơn.

Phụ lục 1: Danh sách đại biểu
Quốc gia/
Tổ chức

Họ và tên

Chức vụ/ Nơi công tác

Campuchia
Giám đốc
Văn phòng Campuchia
Ông Vutha Nong

Liên hiệp các hội UNESCO Nhật
Bản,
Chánh văn phòng
Vụ Giáo dục Không chính quy,

Ông Hang Chan Sovan

Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể
thao,
Campuchia
Điều phối viên Giáo dục Không
chính quy

Bà Chhum Syrom

Tổ chức NEP (NGO Education
Partnership), Campuchia

Indonesia
Phó Giám đốc Trung tâm
SEAMEO BIOTROP

TS Jesus Fernandez
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Lào
Vụ Giáo dục Không chính
quy

Ông Vannakone
Phannolath

Bộ Giáo dục và Thể thao,
CNDCND Lào
Trưởng khoa Giáo dục

PGS Athitouthay
Chathouphonexay

Đại học Quốc gia Lào

Việt Nam
Phó Vụ trưởng
Vụ Giáo dục Thường
xuyên

TS Nguyễn Hồng Sơn

Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Việt Nam
Trưởng phòng Nghiên cứu
Những vấn đề chung, Trung tâm
Nghiên cứu Giáo dục không
chính quy

Bà Bùi Thanh Xuân

Viện Khoa học Giáo dục Việt
Nam
Phòng Giáo dục Thường xuyên
Sở Giáo dục và Đào
tạo

Ông Phạm Chí Dũng

TP. Hồ Chí Minh
Phó Giám đốc
Bà Phan Thị Kim Ngọc

Ông Nguyễn Khánh Hậu

Trung tâm Giáo dục Thường
xuyên Q. Gò Vấp
Phòng Giáo dục
Tiểu học
Sở Giáo dục và Đào
tạo tỉnh Đồng Nai
Phó Giám đốc

Ông Trương Xuân Nam
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Trung tâm Giáo dục thường
xuyên tỉnh Đồng Nai

Afghanistan

Ông Faramoz Frootan

Ông Mohammad
Qaseem Hammad

Ông Shamsudin Muhib

Cán bộ chuyên trách TTHTCĐ
thuộc Vụ Giáo dục phổ cập
biết chữ Bộ Giáo dục
Afghanistan
Chuyên viên phụ trách dự án
Văn phòng UNESCO tại Kabul
Cán bộ Quản lý Chương trình
Trung tâm Học tập Cộng đồng/
Trung tâm Giáo dục Người lớn –
Hiệp hội quốc gia về giáo dục
người lớn Afghanistan (ANAFAE)
Cán bộ quản lý chương trình Xóa
mù chữ

Ông George Kadiri Susu

Afghanistan (ELA)
Văn phòng UNESCO tại Kabul

DVV International
Giám đốc
khu vực

Ông Uwe
Gartenschlaeger

DVVInternationa
l

UNESCO Bangkok
Chuyên viên chương trình

Ông Ichiro Miyazawa

Văn phòng UNESCO Bangkok

SEAMEO CELLL
Ông Lê Huy Lâm

Giám đốc

Bà Vũ Lan Chi

Phó Giám đốc

Bà Cao Thị Thu Hiền

Trưởng phòng Tổ chức – Hành
chính
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Ông Khấu Hữu Phước

Trưởng phòng Nghiên cứu – Đào
tạo

Ông Mai Hồng Quân

Phó Trưởng phòng Nghiên cứu –
Đào tạo

Bà Trần Thị Thủy Tiên

Cán bộ Chương trình
Cán bộ phụ trách

Bà Nguyễn Phương Linh Phòng Quan hệ Công chúng Hợp tác Quốc tế
Bà Trịnh Thị Lan

Kế toán

Ông Trần Bá Linh

Cộng tác viên

Bà Võ Thị Quế Chi

Thực tập sinh

Phụ lục 2: Các tài liệu liên quan
1. Thông tin hội thảo:
http://www.seameocelll.org/seameo-celll-news/clcdevelopment-mutual-exchange-of-good-practices-of-clcs-inCampuchia-lao-pdr-vietnam-afghanistan-and-japan
2. Các bài thuyết trình và hình ảnh của hội thảo:
http://www.seameocelll.org/events/clc-workshop-june-2017
3. Video thuyết trình:
• Campuchia: https://youtu.be/pUezG_xFaVs
• Lao PDR: https://youtu.be/hnh-asEdeXI
• Vietnam: https://youtu.be/28vEX0NAxzw
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4. Mẫu đánh giá hội thảo:
https://www.surveymonkey.com/r/6NFQ6NG
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Tóm tắt các bài trình bày tại hội thảo
Quan điểm hoạt động của DVV-International tại Châu Á – Thái
Bình Dương
Ông Uwe Gartenschlaeger
Giám đốc khu vực - DVV-International

DVV-International là Viện hợp tác Quốc tế của
Hiệp hội Giáo dục người lớn Đức. Tổ chức này
có hơn 200 đối tác tại Châu Phi, Châu Á, Mỹ La
tinh và Châu Âu. DVV-International hoạt động
trên ba cấp độ (vĩ mô, trung bình và vi mô) để
thúc đẩy học tập suốt đời trên toàn thế giới và
giúp các cá nhân tự hoàn thiện bản thân. Bên
cạnh việc thành lập các trung tâm học tập cộng
đồng tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, DVV-International cũng cung
cấp các khóa đào tạo lưu động về kỹ năng, tăng cường năng lực cho cán
bộ, hỗ trợ các tổ chức tại địa phương cũng như hợp tác với các đối tác
trong nước và trong khu vực như SEAMEO CELLL, UNESCO Bangkok, để
phát triển các chính sách về giáo dục không chính quy và học tập suốt
đời. Các mối quan tâm chính của DVV-International trong khu vực là
triển khai khung học tập suốt đời, tài trợ cho giáo dục người lớn/giáo
dục không chính quy, hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự, và cuối cùng
nhưng cũng không kém phần quan trọng là mang đến tiếng nói cho
những người chịu thiệt thòi trong xã hội (bao gồm thanh thiếu niên,
phụ nữ, người dân tộc thiểu số).
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TTHTCĐ Xuất Hóa – Một điển hình TTHTCĐ thành công tại Việt
Nam
Ông Mai Hồng Quân
Phó Trưởng phòng Nghiên cứu và Đào tạo - SEAMEO CELLL

Ông Mai Hồng Quân là Phó Trưởng phòng
Nghiên cứu và Đào tạo của Trung tâm
SEAMEO CELLL. Tham luận của ông tại hội
thảo tập trung vào việc mô tả Trung tâm
học tập cộng đồng xã Xuất Hóa, tỉnh Hòa
Bình - một điển hình Trung tâm học tập
cộng đồng (TTHTCĐ) thành công tại Việt
Nam. Phần trình bày bắt đầu với những
thành tựu đáng kể của xã Xuất Hóa từ khi
TTHTCĐ ra đời vào năm 2009. Phần hai đề
cập đến những hoạt động của TTHTCĐ với ba nhóm chương trình chính:
cung cấp thông tin & tư vấn, giáo dục & đào tạo, và phát triển cộng
đồng. Phần tiếp theo chỉ ra những yếu tố làm nên thành công của
TTHTCĐ. Các yếu tố này gồm có: 1) các hoạt động phù hợp, đáp ứng
nhu cầu địa phương, 2) vai trò kiêm nhiệm của Giám đốc TTHTCĐ tạo
điều kiện huy động hiệu quả các nguồn lực, và 3) nhận thức rõ ràng của
chính quyền sở tại và người dân địa phương về tầm quan trọng của
TTHTCĐ. Kết thúc phần trình bày, ông trình bày những khó khăn thách
thức mà TTHTCĐ Xuất Hóa đang gặp phải như nguồn ngân sách hoạt
động hạn hẹp và khối lượng công việc nặng nề mà Chủ tịch xã kiêm
nhiệm Giám đốc TTHTCĐ đang phải đảm nhiệm.
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Thực tiễn hoạt động tốt của TTHTCĐ tại Campuchia
Ông Vutha Nong
Giám đốc Văn phòng tại Campuchia, Liên hiệp các hội UNESCO Nhật Bản

Với mục tiêu xây dựng một mô hình
quản lý TTHTCĐ bền vững và hoạt
động đa chức năng, dự án TTHTCĐ
Angkor được thành lập và tái cơ cấu
vào năm 2010. Các mục tiêu chính
của dự án này bao gồm: cung cấp cơ
hội học tập suốt đời cho những người
ít hoặc không có cơ hội tiếp cận giáo
dục, giúp họ có khả năng tự lực lâu
dài, cung cấp địa điểm và cơ sở vật
chất cho các hoạt động cộng đồng và
quan trọng nhất là chuyển đổi các TTHTCĐ thành các Trung tâm phát
triển cộng đồng (TTPTCĐ). Mỗi TTHTCĐ được điều chỉnh để sử dụng tốt
nhất nguồn lực sẵn có của địa phương và đáp ứng được các nhu cầu
đặc thù của cộng đồng. Ngoài ra, việc hợp tác, phối hợp và mối quan
hệ đối tác giữa các bên có liên quan của TTHTCĐ và các tổ chức khác
luôn được khuyến khích. Tuy nhiên, việc thiếu hỗ trợ kỹ thuật, quy trình
phân bổ ngân sách quốc gia cho các TTHTCĐ chưa được áp dụng, thiếu
nguồn cán bộ có tay nghề cũng như việc chuyển đổi từ TTHTCĐ sang
TTPTCĐ là những thách thức chính mà các TTHTCĐ tại Campuchia phải
vượt qua.
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Trung tâm học tập cộng đồng tại Lào
Ông Vannakone Phannolath
Vụ Giáo dục không chính quy – Bộ Giáo dục và Thể thao, CHDCND Lào

Tại Lào, TTHTCĐ được thành lập và phát
triển vào năm 1976 với mục tiêu thúc đẩy
xóa mù chữ, tăng cường học tập suốt đời
và phát triển cộng đồng nhằm giảm đói
nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Người dân địa phương tham gia xây dựng
các TTHTCĐ và thực hiện quyền làm chủ
các cơ sở này thông qua công tác quản lý
và điều hành. Tồn tại bên ngoài hệ thống
giáo dục chính quy, các TTHTCĐ cung cấp
các chương trình được thiết kế đa dạng để đáp ứng nhu cầu cụ thể của
người dân địa phương (trong số đó có nhiều chương trình liên quan
đến đào tạo kỹ năng nghề). Ngoài ra cũng có các chương trình tương
đương thay thế chương trình chính quy dành cho những người chưa
biết đọc và viết tiếng Lào hoặc những người chưa hoàn thành bậc tiểu
học. Về mặt tài chính, các TTHTCĐ nhận được một khoản tài trợ đáng
kể từ chính phủ, từ các đối tác cũng như các tổ chức phi chính phủ
trong nước và quốc tế, đặc biệt là từ DVV-International. Tuy nhiên, việc
thiếu cán bộ có trình độ và cơ sở vật chất cho giáo dục còn hạn chế vẫn
là những thách thức chính mà các TTHTCĐ tại Lào gặp phải.
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Mô hình TTHTCĐ của Nhật Bản (Kominkan) và Trung tâm cộng
đồng (Komisen)
Ông Khấu Hữu Phước
Trưởng phòng Nghiên cứu và Đào tạo - SEAMEO CELLL
Ông Mai Hồng Quân
Phó Trưởng phòng Nghiên cứu và Đào tạo - SEAMEO CELLL

Nhật Bản vào lúc kết thúc Thế
chiến II là một quốc gia bị chiến
tranh tàn phá nặng nề. Tuy nhiên,
chỉ trong vòng một thập kỷ sau đó,
nước Nhật đã hồi phục và đứng
vào hàng ngũ các nước tiên tiến
nhất trên thế giới. Một trong
những nhân tố chính yếu đóng góp
vào sự phát triển nhanh chóng này là việc cải cách giáo dục. Chính phủ
Nhật lúc đó đã xác định: để nhanh chóng xây dựng lại đất nước cần
thiết phải thay đổi bằng cách mang giáo dục đến mọi người. Để đạt
được điều này cần phải thúc đẩy giáo dục người lớn tại các cơ sở giáo
dục trong xã hội, trong số đó có Kominkan. Luật Giáo dục Xã hội (Social
Education Law)1 sau đó đã được ban hành để quy định việc thành lập,
mục đích, công tác quản lý và quản trị, cũng như kinh phí và hoạt động
của Kominkan. Kominkan nhanh chóng có mặt ở tất cả các đô thị nhờ 3
yếu tố: Luật Giáo dục Xã hội, nền dân chủ mới, và việc phân cấp quản
lý giáo dục. Dưới sự điều hành của ban quản lý giáo dục địa phương
(đây là các cơ quan giáo dục chịu trách nhiệm phát triển giáo dục xã hội
trong khu vực và hoạt động độc lập với Bộ Giáo dục Nhật Bản), các

1

Thuật ngữ Social Education được dùng tại Nhật để chỉ giáo dục dành cho người lớn
và phát triển cộng đồng
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Kominkan đã nhanh chóng phát triển và phục vụ hiệu quả nhu cầu học
tập của người dân địa phương.
Từ những năm 1970 điều kiện
kinh tế xã hội của nước Nhật
bắt đầu thay đổi và mô hình
Kominkan đã không thể thích
ứng được với tình hình và
thách thức mới, nhất là với
việc ngân sách bị cắt giảm.
Komisen, vốn là những trung
tâm cộng đồng tự quản đã cùng tồn tại với Kominkan trong một thời
gian dài, bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ. Trong khi Kominkan bị luật pháp
ràng buộc phải là các tổ chức phi lợi nhuận không được tiến hành bất
cứ hoạt động vì lợi nhuận nào, thì Komisen lại được hưởng sự điều hành
linh hoạt hơn từ cơ quan quản lý hành chính địa phương. Công tác quản
lý của Komisen có thể được giao cho các công ty điều hành chuyên
nghiệp thực hiện. Việc thu học phí cũng như phí thành viên cũng được
cho phép. Vì lẽ đó Komisen sẽ hoạt động bền vững hơn nhờ nguồn tài
chính phong phú hơn. Ngày nay, cả hai mô hình Kominkan và Komisen
cùng tồn tại song song ở hầu hết các thành phố trực thuộc tỉnh và địa
phương tương đương. Trong nhiều trường hợp, các hoạt động của cả 2
mô hình mang khá nhiều nét tương đồng.
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Duy trì hoạt động trung tâm học tập cộng đồng ở Indonesia và
Philippines – theo UNESCO và từ góc nhìn cá nhân
TS Jess C Fernandez
Phó Giám đốc – Trung tâm SEAMEO BIOTROP

Trong bài trình bày, TS Jesus Fernandez
chia sẻ một số kinh nghiệm và góc nhìn
cá nhân trong việc duy trì hoạt động của
các TTHTCĐ ở Philippines và Indonesia.
Theo ông, việc duy trì hoạt động của
TTHTCĐ phải dựa trên việc nâng cao hình
ảnh của TTHTCĐ với công chúng và các
đối tác tiềm năng, đồng thời với việc phát
triển các nhóm cựu học viên cũng như
tiến hành các chương trình thực tập
sinh/ tình nguyện viên; ngoài ra cũng cần phải tiếp cận các doanh
nghiệp, các tổ chức và cá nhân để tìm kiếm sự hỗ trợ. Trong phần còn
lại của bài trình bày, ông dành thời gian giới thiệu chương trình Làng
Ngôi sao SEAMEO (SEAMEO STAR Village) – một chương trình do
SEAMEO BIOTROP phát động nhằm “phát triển một mô hình phát triển
bền vững dựa vào cộng đồng” với mục tiêu hướng tới 7 lĩnh vực ưu tiên
của SEAMEO và Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
(Mục tiêu 4), cũng như đề cập đến cơ cấu, việc tổ chức thực hiện và các
hoạt động đã diễn ra trong khuôn khổ chương trình.
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Vai trò của Hội khuyến học Việt Nam (VALP) trong việc phát
triển TTHTCĐ ở Việt Nam
Bà Bùi Thanh Xuân
Trưởng phòng Nghiên cứu các vấn đề chung

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Không chính quy, Viện Khoa học Giáo
dục Việt Nam – VNIES
Trong tham luận của mình, bà Xuân tập
trung vào vai trò của Hội Khuyến học Việt
Nam (HKHVN) trong việc phát triển
TTHTCĐ tại Việt Nam. Theo đó, vai trò của
HKHVN đối với TTHTCĐ chủ yếu liên quan
đến việc hỗ trợ tổ chức, quản lý và quảng
bá các hoạt động.
Trong vai trò quảng bá cho các hoạt động
của TTHTCĐ, HKHVN đã thúc đẩy đáng kể
hoạt động của TTHTCĐ thông qua nhiều
chương trình hội thảo, khóa đào tạo, buổi tư vấn & hướng dẫn; các hoạt
động lãnh đạo và hỗ trợ, góp phần tích cực nâng tổng số TTHTCĐ ở Việt
Nam lên đến 11.057 tính đến cuối năm 2016.
Về mặt tổ chức và quản lý, vai trò đáng chú ý nhất của HKHVN thể hiện
ở điểm: trong thành viên Ban quản lý TTHTCĐ tại mỗi phường/xã sẽ có
1 cán bộ thuộc HKHVN địa phương. Cán bộ này cùng với những thành
viên khác trong Ban quản lý TTHTCĐ chịu trách nhiệm về việc tiến hành
và duy trì các hoạt động của TTHTCĐ địa phương.
Cuối cùng, tham luận nhấn mạnh một trong các nhiệm vụ quan trọng
của Hội cho đến năm 2020 là tham gia cải thiện hoạt động của các
TTHTCĐ và đề ra một số phương hướng nhằm tăng cường hoạt động
của các TTHTCĐ trong tương lai.

98

Sự phát triển Trung tâm Học tập Cộng đồng tại Afghanistan
Ông Faramoz Frootan
Cán bộ chuyên trách TTHTCĐ thuộc Vụ Giáo dục phổ cập biết chữ Bộ Giáo dục
Afghanistan
Ông Mohammad Qaseem Hammad
Chuyên viên phụ trách dự án – Văn phòng UNESCO tại Kabul
Ông Shamsudin Muhib
Cán bộ Quản lý Chương trình Trung tâm Học tập Cộng đồng/ Trung tâm Giáo
dục Người lớn – Hiệp hội quốc gia về giáo dục người lớn Afghanistan (ANAFAE)
Ông George Kadiri Susu
Cán bộ quản lý chương trình Xóa mù chữ Afghanistan (ELA)
Văn phòng UNESCO Kabul

Khái niệm về TTHTCĐ được
giới thiệu tại Afghanistan
vào năm 2003 với 3 TTHTCĐ
thí điểm. Đến nay 15
TTHTCĐ đã được thành lập ở
3 cấp độ: thôn xã, tỉnh
thành, và quốc gia dưới sự
quản lý của Vụ Phổ cập biết
chữ, Bộ Giáo dục cùng với
các đối tác khác. Các TTHTCĐ cung cấp chương trình dạy chữ, đào tạo
nghề, cũng như tham vấn cho người học, đẩy mạnh học tập suốt đời,
nâng cao vị thế phụ nữ, tiến hành các hoạt động văn hóa, xã hội và giải
trí, tổ chức các hội thảo và khóa đào tạo về xây dựng năng lực cũng như
đóng vai trò là một không gian cộng đồng đa chức năng để tổ chức các
cuộc hội họp, các lễ hội, và giải quyết các vấn đề của cộng đồng. Trong
những năm qua, các chính sách có ảnh hưởng đến TTHTCĐ đã được
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thực hiện; tầm quan trọng của TTHTCĐ trong sự phát triển cộng đồng
và giảm tỉ lệ mù chữ đã được chính quyền và cộng đồng công nhận.
Ngoài sự hỗ trợ từ chính quyền, TTHTCĐ tại Afghanistan cũng đã nhận
được nhiều trợ giúp từ văn phòng UNESCO tại Kabul, Lực lượng Gìn giữ
Hòa bình Quốc tế (ISAF), Liên hiệp các hội UNESCO Nhật Bản, và một
số tổ chức phi chính phủ khác. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cộng
đồng đã tham gia nhiệt tình vào việc thành lập, xây dựng và duy trì các
TTHTCĐ. Ngoài các TTHTCĐ truyền thống, Aghanistan còn có những
trung tâm học tập dành cho người lớn (AEC) do Hội quốc gia về Giáo
dục người lớn của Afghanistan (ANAFAE) quản lý. Các trung tâm này
cũng cung cấp các chương trình dạy chữ và kỹ năng làm việc nhằm hỗ
trợ người tìm việc và người lao động thực hiện tốt công việc của mình.
Việc hợp tác với Phòng Thương mại Quốc gia và UNESCO cũng giúp tăng
cường và đảm bảo tính hiệu quả của TTHTCĐ.
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Kết nối học viên tại TTHTCĐ
Ông Ichiro Miyazawa
Chuyên viên phụ trách chương trình xoá mù chữ và học tập suốt đời
UNESCO Bangkok

Tham luận mở đầu bằng bối cảnh và các
số liệu thống kê về TTHTCĐ ở Châu Á.
Trong phần chính, ông trình bày 6 sáng
kiến nổi bật trong hoạt động TTHTCĐ
của khu vực và những tác động quan
trọng mà chúng mang đến cho cộng
đồng địa phương. Những hoạt động đa
dạng này đều có chung đặc điểm là
nhằm thu hút sự tham gia của học viên
sở tại (và cả người nước ngoài) vào cộng
đồng thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin. Trong phần thứ ba,
ông đề cập đến các hoạt động liên quan đến sự phát triển của các
TTHTCĐ do UNESCO tổ chức từ năm 2011. Đặc biệt trong phần này,
ông Ichiro cũng giới thiệu với các đại biểu trang Facebook “Community
Learning Centers ". Đây là nơi các nhà nghiên cứu cũng như cán bộ
TTHTCĐ có thể cùng tham gia, thảo luận và trao đổi ý tưởng liên quan
đến hoạt động của các TTHTCĐ trong khu vực. Cuối cùng, ông kết thúc
bài trình bày của mình bằng việc chia sẻ lý do tại sao việc học tập suốt
đời nói chung và TTHTCĐ nói riêng lại có vai trò rất quan trọng ở khu
vực châu Á.
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WORKSHOP PHOTOS

Group Photo of the workshop participants

Exchanging ideas in the workshop
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Activity: See the similar, Detect the different

Group Discussion: Sharing experience among the participating countries
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Group Discussion by country: Making recommendations

Site Visit at Thanh Loc CLC, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam
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