ການເຄື່ ອນໄຫວແຜນງານ

ົ້
ື່ ມເດັກຍິງ (ນາງ ນ ົ້ອຍ)
ການເຕາໂຮມກ

ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຈດປະສງ
ຶ ສານອກໂຮງຮຽນເຊິື່ງໄດົ້ຮບ
ັ ການສະໜບ
ັ ສະໜນ
ັ 
ູ ຈາກອງການ UNFPA ໃນການປະຕິບດ
 ກມການສກ

ົ້ ນ
ົ້ ື່ ຽວກບ
ັ ການເຂາົ້ ເຖິງສດ
ິ ທິ
ູ -ຂື່າວສານ ດົ້ານຄວາມຮູກ
ກິດຈະກາການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເຜີຍແຜື່ຂມ
ົ້
ົ້ ື່ ຮ
ີ ຽນລບລາົ້ ງຄວາມບື່ ຮູໜ
ົ້ ງັ ສ
ພນຖານ,
ບດບາດຍງິ -ຊາຍ, ສຂະພາບທາງເພດ ແລະ ຈະເລີນພັນ ໃຫົ້ແກື່ ຜູທ
ົ້
ົ້ ມຊນ,ຜູ ທ
ົ້ ື່ ຮ
ີ ຽນບາລງຂນປະຖ
ັ ົ້
ຢູື່ບາົ້ ນ,ສູນການຮຽນຮູຊ
ມ,ມັດທະຍມຕອນຕນ-ຕອນ
ປາຍ ແລະ ໄວໝື່ ມ
ັ ດາບາົ້ ນທື່ ມ
ີ ກ
ີ ານຈດ
ັ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຢູື່ບາົ້ ນອອ
ົ້ ມຂາົ້ ງທື່ ບ
ີ ື່ ໄດົ້ຈດ
ັ ການ
ນອກໂຮງຮຽນ. ໃນບນ

ັ ເປັນ
ຮຽນ-ການສອນ ເລິື່ມແຕື່ໄລຍະການຮື່ວມມໃນໄລຍະທ ີ 1 ສກປີ 1997-1998 ເປັນຕນົ້ ມາ ປະຈບນ
ິ ດ
ັ ແຕື່ປີ 2017 ຫາ 2021 ເຊິື່ງພວກເຮາຈະໄດົ້ມກ
ີ ານເຄື່ ອນໃນ
ໄລຍະທ ີ 6 ຂອງການຮື່ວມມ ຈະປະຕບ
ແຜນງານດື່ ງັ ກື່າວຢື່ ູທື່ ີ ເມອງ ເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ກິດຈະກາ 1:

ົ້ ນ 10 ບົ້ານເປາໝາຍ
ົ້
ເກັບກາຂມູ
ຜື່ານການວິເຄາະ ເລອກໄດົ້ 9 ບົ້ານທີື່ຖກມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ ອນໄຂ ຄ :
1. ບົ້ານ ແກ ົ້ງຄາ
ເຜື່ າມັງກອງ ແລະ ກຶື່ມມ
2. ບົ້ານ ແກ ົ້ງກກ
3. ບົ້ານ ອາໄລ

4. ບົ້ານ ອາລາງ
5. ບົ້ານ ລະເຕອງ

ເຜື່ າມັງກອງ
ເຜື່ າຕ ີ

ຕ ີ ແລະ ມັງກອງ
ເຜື່ າມັງກອງ

6. ບົ້ານ ນາຫວງ
ເຜື່ າມັງກອງ
7. ບົ້ານ ນາຫວນາົ້
ເຜື່ າມັງກອງ ແລະ ຕ ີ
8. ບົ້ານ ຫົ້ວຍຈັງ
ເຜື່ າມັງກອງ
ົ້ ມ
9. ບົ້ານ ວັງໝທ
ເຜື່ າມັງກອງ ແລະ ຕ ີ
ົ້
ົ້ ບການຝຶ ກອບຮມ
ຄັດເລອກເອາເດັກຍິງໃນ 9 ບົ້ານເປາໝາຍ
ເມອງ ເຊໂປນ ເພື່ ອເຂາຮັ
ົ້
ື່ ມເດັກຍິງ (ນາງ ນ ົ້ອຍ) ໄດົ້
ເປັນຜູ ໃົ້ ຫົ້ຄາແນະນາ ກື່ ຽວກັບກິດຈະກາການເຕາໂຮມກ
ຈານວນ 20 ຄນຄ:
1.ບົ້ານ ແກ ົ້ງຄາ
ມີ 2 ຄນ 2.ບົ້ານ ແກ ົ້ງກກ
ມີ 3 ຄນ
3.ບົ້ານ ອາໄລ
ມີ 2 ຄນ 4.ບົ້ານ ອາລາງ
ມີ 2 ຄນ
5.ບົ້ານ ລະເຕອງ ມີ 2 ຄນ 6.ບົ້ານ ນາຫວງ
ມີ 2 ຄນ
7.ບົ້ານ ນາຫວນາົ້ ມີ 3 ຄນ 8.ບົ້ານ ຫົ້ວຍຈັງ
ມີ 2 ຄນ
ົ້ ມ ມີ 2 ຄນ
9.ບົ້ານ ວັງໝທ

ກິດຈະກາ 2:
ົ້ ມການຝຶ ກອບຮມກິດຈະກາການເຕາໂຮມກ
ົ້
ື່ ມເດັກ
ສົ້າງປຶມຄູື່
ຍິງ (ນາງ ນ ົ້ອຍ) ຈານວນ 40 ບດ

ກິດຈະກາ 3:
ົ້ ມການຝຶ ກອບຮມກິດຈະກາ
ຝຶ ກອບຮມການນາໃຊົ້ປຶມຄູື່
ົ້
ື່ ມເດັກຍິງ (ນາງ ນ ົ້ອຍ) ໃຫົ້ແກື່ ວິຊາການ
ການເຕາໂຮມກ
ຂອງກມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ອງການ VFI.

ົ້
ສະພາບບັນຫາ ແລະ ສິື່ງທົ້າທາຍ ກື່ ອນການເຄື່ ອນ ໄຫວ ກິດຈະກາການເຕາໂຮມ
ກື່ ມເດັກຍິງ (ນາງ ນົ້ອຍ)
ົ້
ົ້
ົ້ ງຂມູ
ົ້ ນ-ຂື່ າວສານ ກື່ ຽວກັບສິດທິພນຖານ
1. ກື່ ມເປາໝາຍສື່
ວນຫາຍແມື່ ນຍັງບື່ ສາມາດເຂາເຖິ
ບດບາດຍິງ - ຊາຍ, ສຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ເພດສຶກສາ ທີື່ເໝາະສມກັບ ເຂາເຈາົ້ .
2. ໄວໜື່ ມສື່ ວນຫາຍແມື່ ນຍັງບື່ ມີການສນທະນາກື່ ຽວກັບບັນຫາສຂະພາບ ແລະ ຄວາມເປັ ນ
ົ້ ນ ົ້ອງ ແລະ ໝູື່ເພື່ ອນ.
ສື່ ວນຕວຂອງຕນເອງກັບພື່ ,ແມື່ ,ອົ້າຍ,ເອອຍ,
ົ້
3. ມີການແຕື່ ງງານແຕື່ ອາຍຍັງນ ົ້ອຍ, ອາຍໃນໄວຮຽນ ເຮັດໃຫົ້ເດັກໃນເກນອາຍເຂາໂຮງຮຽນ
ສາມັນປະລະການຮຽນ ແລົ້ວຕກມາເປັ ນພາລະຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ .
4. ໄວໜື່ ມຢູື່ໃນໄວຮຽນຈານວນໜຶື່ງເມື່ ອມີຄວາມມັກຮັກກັນ ແລະ ມີເພດສາພັນນາກັນ ເມື່ ອພື່
ົ້ ກຄອງຮູ ຈົ້ ກ
ັ ກບື່ ມີການຫວງຫົ້າມ.
,ແມື່ ຫ ຜູ ປ

ົ້
5. ບົ້ານເປາໝາຍສື່
ວນໃຫຍື່ ລົ້ວນແຕື່ ເປັ ນບົ້ານຊນເຜື່ າ ແລະ ນັບຖສາດສະໜາຜີ ເຊິື່ງ
ົ້ ວນຫາຍບື່ ມັກໃຫົ້ເດັກຍິງເຂາໂຮງຮຽນ.
ົ້
ໃນບັນດາບົ້ານເລື່ ານັນສື່

ົ້ ຍ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອນ
ັ ເກື່ າ ມີຄວາມຈາກັດການພັດທະນາດົ້ານ
6. ຄວາມຊິນເຄີ
ການສຶກສາຂອງໄວໜື່ ມໂດຍສະເພາະແມື່ ນເພດຍິງ .
7. ລະດັບການສຶກສາຂອງປະຊາຊນຍັງຕື່ າ ສື່ ວນຫາຍແມື່ ນຮຽນຈບປະຖມແລົ້ວບື່ ສບ
ຕື່ ຮຽນມັດທະຍມ ຫ ສູງກວື່ ານີ.ົ້

ົ້
ື່ ຮູ ຈົ້ ກ
ັ ແລະ ບື່ ສນໃຈໃນການວາງແຜນຄອບຄວ,ການອະນາໄມ
8. ປະຊາຊນໃນບົ້ານເປາໝາຍບ
ິ ຕາມຄວາມຊິນເຄີຍແບບທາມະຊາດ .
ແລະ ຮັກສາສຂະພາບ ມີການດາລງຊີວດ
9. ເດັກຍິງ ແລະ ປະຊາຊນບັນດາບົ້ານເປາົ້ ໝາຍສື່ວນໃຫຍື່ ບື່ ມັກເວາົ້ ພາສາລາວລື່ ມ,ມີຄວາມໜົ້າ
ອາຍ,ບື່ ກ ົ້າຫານໃນການເວາົ້ ລມກັບຄນອື່ ນທີື່ບື່ ແມື່ ນເຜື່ າຂອງຕນເອງ .
ົ້ ກຄອງ ແລະ ອານາດການປກຄອງຈານວນໜຶື່ງ ບື່ ສນໃຈ, ບື່ ຢາກໃຫົ້ມີການສື່ ງ
10. ພື່ ,ແມື່ , ຜູ ປ
ເສີມ ແລະ ພັດທະນາເດັກຍິງ ແລະ ແມື່ ຍິງ

ຜນໄດົ້ຮັບພາຍຫງັ ການດາເນີນກິດຈະກາ :

ຈດດີ :
ົ້ ງຂມູ
ົ້ ນ-ຂື່າວສານກື່ ຽວກັບສິດທິ
1. ເດັກຍິງທີື່ເຂາົ້ ມາຮື່ວມກິດຈະກາສື່ວນຫາຍມີການເຂາເຖິ
ົ້
ພນຖານ
ບດບາດຍິງ - ຊາຍ, ສຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ເພດສຶກສາ ທີື່ເໝາະສມກັບ ເຂາເຈາົ້

ົ້ ກິດຈະກາການເຕາົ້ ໂຮມກື່ ມເດັກຍິງໃນແຕື່ ລະຄັງົ້
ຫາຍຂຶນົ້ ສາມາດນາເອາສິື່ງທີື່ຕນໄດົ້ຮຽນຮູ ຈາກ
ົ້ ນົ້ອງ ແລະ ໝູື່ເພື່ ອນໄດົ້ເປັນ
ໄປ ສນທະນາ ແລະ ແລກປື່ຽນຄາຄິດເຫັນ ກັບພື່ ,ແມື່ ,ອົ້າຍ,ເອອຍ,

ຢື່າງດີ .
2. ເດັກຍິງມີຄວາມສນໃຈ ແລະ ຕື່ ນຕວສະໝັກເຂາົ້ ຮື່ວມກິດຈະກາການເຕາົ້ ໂຮມກື່ ມເດັກຍິງ, ມີ
ການຮຽນຮູ ກື່ົ້ ຽວກັບການອື່ານ, ການຂຽນ ແລະ ການເວາົ້ ພາສາລາວຫາຍຂຶນົ້ .

3. ເດັກຍິງທີື່ເຂາົ້ ມາຮື່ວມກິດຈະກາສື່ວນຫາຍມີຄວາມກ ົ້າຫານໃນການສນທະ

ນາ,ປຶກສາຫາລ ສະພາບບັນຫາກື່ ຽວກັບສຂະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນສື່ວນຕວ
ົ້ ນົ້ອງ,ໝູື່ເພື່ ອນ,ຄູສອນ, ອາສາສະໝັກຂອງ
ຂອງຕນເອງກັບພື່ ,ແມື່ ,ອົ້າຍ,ເອອຍ,
ົ້
ບົ້ານ ແລະ ອານາດການປກຄອງບົ້ານ ຫາຍຂຶນ.

ີ
ົ້ ກຄນົ້ ຄິດເຖິງຜນດີ,ຜນເສຍຂອງເພື່ ອຫາ
4. ເດັກຍິງໄດົ້ມການ
ຮຽນຮູ ົ້ ແລະ ຮູ ຈັ
ົ້ ບັນຫາກື່ ຽວກັບສຂະພາບ,ການວາງແຜນໃນການດາລງຊີວິດ,
ວິທີທາງແກໄຂ
ການນາໃຊົ້ສິດທິພນົ້ ຖານ,ບດບາດຍິງ-ຊາຍ,ການແຕື່ງງານ,ການປກປົ້ອງຕນເອງ
ແລະ ການມີສື່ວນຮື່ວມໃນການພັດທະນາຄອບຄວ,ສັງຄມ ແລະ ປະເທດຊາດ
ການແຕື່ງງານແຕື່ອາຍຍັງນົ້ອຍ ໂດຍສະເພາະໃນໄວຮຽນ.

ົ້ ທີການປະຕິເສດ,ຕື່ ລອງກັບເມື່ ອພື່ ,ແມື່ ຫ ຜູ ປ
ົ້ ກຄອງໃນການ
5. ຮູ ວິ
ບັງຄັບໃຫົ້ເຮັດສິື່ງທີື່ຕນບື່ ຕົ້ອງການ,ບື່ ຖກຕົ້ອງ ແລະບື່ ເໝາະສມ.

ົ້ ກຄນົ້ ຄິດເຖິງຜນດີ,ຜນເສຍຂອງການແຕື່ ງງານແຕື່
6.ມີການຮຽນຮູ ົ້ ແລະ ຮູ ຈັ

ົ້ ທີການປະຕິເສດ,ຕື່ ລອງກັບເມື່ ອ
ອາຍຍັງນົ້ອຍ ໂດຍສະເພາະໃນໄວຮຽນ. 7. ຮູ ວິ
ົ້ ກຄອງໃນການບັງຄັບໃຫົ້ເຮັດສິື່ງທີື່ຕນບື່ ຕົ້ອງການ,ບື່ ຖກຕົ້ອງ
ພື່ ,ແມື່ ຫ ຜູ ປ
ແລະບື່ ເໝາະສມ.

ົ້ ກການເຄາລບຄນອື່ ນໆ ແລະ ກ ົ້າສະແດງ
8. ເດັກຍິງໄດົ້ມີມາລະຍາດໃນການເວາົ້ ຈາ,ຮູ ຈັ
ົ້
ຄວາມຄິດເຫັນໄປໃນທາງທີື່ສົ້າງສັນ ຫາຍຂຶນ.

ົ້ ກຄອງ ຂອງເດັກຍິງ ສື່ ວນຫາຍບື່ ເຫັນດີໃນການໃຫົ້ລູກ,ຫານຂອງຕນເຂາົ້
9. ພື່ ,ແມື່ ,ຜູ ປ
ົ້ ຕນົ້ ແຕື່ ພາຍຫງັ ທີື່ລູກ,ຫານຂອງຕນໄດົ້ເຂາົ້ ຮື່ ວມຫາຍຄັງົ້ ຕື່ ມາຈຶື່ງ
ຮື່ ວມກິດຈະກາເບອງ
ເຫັນໄດົ້ຄວາມສາຄັນ ແລະ ປະໂຫຍດ ຂອງກິດຈະກາການເຕາົ້ ໂຮມກື່ ມເດັກຍິງ (ນາງ
ນ ົ້ອຍ) ພົ້ອມສະໜັບສະໜູນໃຫົ້ລູກ, ຫານຂອງຕນເຂາົ້ ຮື່ ວມຈນສດກກສດປາຍ.

ົ້
10. ຄູສອນ,ອາສາສະໝັກຂອງບົ້ານ ແລະ ອານາດການປກຄອງສື່ ວນໜຶື່ງທີື່ບື່ ໃຫການ
ົ້
ົ້ ຕນົ້ ພາຍຫງັ ທີື່ມີການຊີແຈງ,ປຶ
ຮື່ ວມມເທື່ າທີື່ຄວນໃນເບອງ
ກສາຫາລ ເຖິງ 2-3 ຄັງົ້ ຈຶື່ງ

ເຫັນໄດົ້ຄວາມສາຄັນ ແລະ ປະໂຫຽດໃນການດາເນີນ ກິດຈະກາການເຕາົ້ ໂຮມກື່ ມເດັກ
ຍິງ (ນາງ ນ ົ້ອຍ) ຈຶື່ງໃຫົ້ການຮື່ ວມມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເປັນຢື່າງດີ.

ຈດອື່ອນ ແລະ ຂຄົ້ ງຄົ້າງ :
1. ການວາງແຜນລະຫວື່າງ ກມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ,ອງການ UNFPA ແລະ VFI ໃນ
ົ້ ຕນົ້ ບື່ ມີການພວພັນປະສານງານ ແລະ ບື່ ມຄ
ີ ວາມເຂາົ້ ໃຈກັນ ເຮັດໃຫົ້ການແບື່ງປັນໜົ້າທີື່
ເບອງ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບບື່ ໄດົ້ດີ.

ົ້ ຕນົ້ ມີຄວາມສັບສນ ຍົ້ອນຄວາມເຂາົ້ ໃຈບື່ ໄປທິດທາງ
2. ການແຕື່ງຕັງົ້ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໃນເບອງ
ດຽວກັນ .
ົ້ ຕນົ້ ບື່ ມີການປະສານງານ ແລະ ບື່ ເອກະພາບກັນ ເຮັດໃຫົ້
3. ການວາງແຜນປະຈາໄຕມາດໃນເບອງ
ການຂຶນົ້ ງບປະມານບື່ ທັນເວລາ .

4. ການພວພັນ,ປະສານງານ ລະຫວື່ າງກມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ອງການ
ົ້ ຕນົ້ ມີຄວາມສັບສນ ຍ ົ້ອນບື່ ມີບດບັນທຶກ
VFI ໃນລະບຽບການຂອງລັດຖະບານເບອງ

ສັນຍາ ແລະ ທາຄວາມເຂາົ້ ໃຈຮື່ ວມກັນ.

ົ້ ຄາແນະນາ ບາງ
5. ການຕັດສິນໃຈໃນການເລອກບົ້ານເປາົ້ ໝາຍ ແລະ ປື່ຽນເດັກຍິງຜູ ໃຫົ້
ົ້ ື່ ມີການປຶກສາຫາລ ແລະ ລາຍງານໃຫົ້ຄະນະຮັບຜິດຂັນົ້ ຕື່ າງໆ ໄດົ້ຮັບຊາບກື່ ອນລງມ
ຄັງບ
ປະຕິບັດ.

ົ້ ຄາແນະນາ ຈານວນໜຶື່ງຮຽນຈບແຕື່ ປ1-ປ2ເຮັດໃຫົ້ການສື່ ງຄວາມຮູ ົ້
6. ເດັກຍິງຜູ ໃຫົ້
ົ້ ຄວາມເຂາົ້ ໃຈຍາກ ແລະ ບາງ
ົ້ ຫວຂມີ
ຂອງຄູຝຶ ກໄດົ້ຮັບຄວາມຫຍ ົ້ງຍາກ,ການຮຽນຮູ ບາງ

ົ້ ຜູ ກື່ົ້ ຽວມາຝຶ ກເຂັມ
ົ້ ນໄດົ້ເອີນ
ົ້ ຈຶື່ງສາມາດໄປເຮັດກິດຈະກາການເຕາົ້ ໂຮມກື່ ມເດັກ
ຫວຂແມື່
ຍິງຢູື່ບົ້ານໄດົ້.

ົ້ ຄາແນະນາ ແລົ້ວອອກ ຍົ້ອນຄອບຄວຫຍງົ້
7. ມີເດັກຍິງທີື່ມາຮັບການຝຶ ກອມການເປັນຜູ ໃຫົ້
ຍາກ ແລະ ບື່ ເຂາົ້ ໃຈພາສາລາວ 8 ຄນ, ອອກເອາຜວ 5 ຄນ .
8. ເດັກຍິງທີື່ເຂາົ້ ຮື່ວມກິດຈະກາການເຕາົ້ ໂຮມກື່ ມເດັກຍິງສື່ວນໜຶື່ງມາບື່ ປກກະຕິ ຍົ້ອນພື່ ,ແມື່ ,
ົ້ ກຄອງໃຫົ້ເອານົ້ອງ ແລະ ໄປຊື່ວຍວຽກ.
ຜູ ປ
ົ້ ດຕາມ ກິດຈະກາກື່ ມເດັກຍິງ ຢູື່ບົ້ານສື່ວນຫາຍເປັນວັນເສາ, ອາທິດ ແລະ
9. ການລງຊກຍູ,ຕິ
ຕອນຄື່ າ ເຮັດໃຫົ້ມີຄວາມຫຍ ົ້ງຍາກຕື່ ຄອບຄວຂອງພະນັກງານທີື່ລງຕິດຕາມ.
10. ຂາດພາຫະນະຮັບໃຊົ້ ແລະ ອັດຕານາົ້ ມັນລດຮັບໃຊົ້ບື່ ພຽງພໃນການລງຊກຍູ,ົ້ ຕິດຕາມ ການ
ຈັດກິດຈະກາຂອງກື່ ມເດັກຍິງຢູື່ບົ້ານເປາົ້ ໝາຍ.

ບດຮຽນທີື່ຖອດຖອນໄດົ້
ົ້ ຄາປຶ ກສາໃນ 9 ບົ້ານເປາົ້ ໝາຍຂອງ ເມອງ ເຊໂປນ ໄດົ້ສບຕື່ ເຄື່ ອນ
1. ຄວນໃຫົ້ເດັກຍິງຜູ ໃຫົ້
ົ້ ອື່ ນໆ ພາຍໃນບົ້ານ ( ແຕື່ ລະ
ໄຫວໄປກິດຈະກາການເຕາົ້ ໂຮມກື່ ມເດັກຍິງ ໄປປະຕິບັດຢູື່ຄມ
ົ້ )
ບົ້ານມີ 2-7 ຄມ
2. ຕອບສະໜອງພາຫະນະ ແລະ ນາົ້ ມັນລດຮັບໃຊົ້ໃນການລງຊກຍູ ົ້ ແລະ ຕິດຕາມກິດຈະ

ກາການເຕາົ້ ໂຮມກື່ ມເດັກຍິງ ໃນແຕື່ ລະບົ້ານ .

ົ້ ົ້ງ,ປຶ ກສາຫາລ ຮື່ ວມກັນໃຫົ້ລະອຽດ, ຈະແຈ ົ້ງ ກື່ ອນການປະຕິບັດ ກິດ
3. ຄວນມີການຊີແຈ

ຈະກາຕື່ າງ ໆ .

