ການຊ່ວຍ
 ເ ຫຼືອຄ
 ູຢ່າງຕເໍ່ ນື່ອງ

ຄຳຄິດເ ຫັນຈາກຄູຝຶກແລະຄູສ
 ອນ

ຖ້າຄູຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຄວນເຮັດແ
 ນວໃດ?
ຂໍຄ
 ວາມຊ່ວຍເຫຼືອຫຼືຄ
 ຳແນະນຳ,
ບໍ່ຄວນລະເລີຍບັນຫາຂອງທ່ານ

ໃ ຫ້ຄູທ່ານອື່ນຊ
 ່ວຍສາທິດເຕັກນິກ
ໃຫ້ເບິ່ງ

ແຕ່ງບົດສອນຮ່ວມກັບຄູທ່ານອື່ນ

ສອນຮ່ວມກັບຄູທ່ານອື່ນ

ສັງເກດເວລາຄູທ່ານອື່ນສ
 ອນ

ໃຫຄ
້ ູທ່ານອື່ນສັງເກດການສອນຂອງ
ທ່ານແລ້ວໃ ຫ້ຄຳເຫັນ

ທົບທວນຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມຄືນ

 ລກປ່ຽນຜົນງານແລະຜົນສຳເລັດ
ແ
ຂອງທ່ານ

"ເຕັກນິກການຟັງແລະການເວົ້າແບບໃໝ່ແມ່ນດີຫຼາຍ.ຖ້າເຮົາພານັກຮຽນເວົ້າຕາມຫຼັງ,
ພວກເຂົາກໍຈະຝຶກຊ້ອມແລະຈື່ໄດ້.ຖ້າພວກເຂົາຈື່ສຽງໄດ້,ພວກເຂົາກໍຈະສາມາດຂຽນໄດ້"
ທ່ານນາງອິນທະຫວາ,ຄູສອນ,ໂຮງຮຽນປະຖົມສຸນັນທາ,ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ຫຼັກສູດຊ
 ັ້ນປ
 ະຖົມສຶກສ
 າ
ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

"ປຶ້ມເລື່ອງແມ່ນສ
ກ
ື່ ານຮຽນທີ່ດີຫຼາຍສຳລັບເ ດັກນ
 ້ອຍນັກຮຽນ"
ທ່ານນາງຈິດແກ້ວອິນທະວົງ,ຄູສອນ
ໂຮງຮຽນປະຖົມນ້ຳຈາງ,ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
"ປຶ້ມແບບຮຽນມີຄວາມຈະແຈ້ງຂຶ້ນ,ມີສີສັນຫຼາຍຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ບົດຮຽນມີຄວາມໜ້າສົນໃຈ
ຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບເດັກນ້ອຍ"
ທ່ານນາງຄຳໝັ້ນມະໂນເລີດ,ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ
ໂຮງຮຽນປະຖົມທາດອິງຮັງ,ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ຄູສາມາດຂຄ
ໍ ວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈ
 າກໃຜໄດ້ແ
 ດ່?
ຜູ້ທຳອິດແມ່ນຜູ້ອຳນວຍການໂຮງ
ຮຽນຂອງທ່ານ

ຄູທຖ
ີ່ ືກຈັບຄູ່ກັບທ່ານ

 ູທ່ານອື່ນທີສ
ຄ
່ ອນຢູ່ໂຮງຮຽນ
ດຽວກັນກັບທ່ານ

ຄູສອນຂັ້ນປ.1ຢູເ່ມືອງຂອງທ່ານ

ທ່ານເມີງຄຳແກ້ວພູວົງ,ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ
ວິທະຍາໄລຄູແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

ຄູສຶກສານິເທດ

ຄູຝຶກປະຈຳແຂວງ

"ບົດຮຽນຈະມີການໂຕ້ຕອບກັນຫຼາຍຂຶ້ນ,ຊຶ່ງເປັນວິທີທີ່ດີສຳລັບການຮຽນແລະການຈື່ຈຳ.
ເດັກຈະໄດ້ຮຽນໂດຍການປະຕິບັດຕົວຈິງ"

ສືກ
່ ານຮຽນການສອນທີຄ
່ ູຈະໄດ້ຮ
 ັບ
ສຳລັບຄ
ູ

ສຳລັບຫ
 ້ອງຮຽນຂັ້ນປ.1

•
•
•

•
•
•

ຊຸດປຶ້ມຄູ່ມືຄູ7ຫົວ
ປຶ້ມແບບຮຽນ4ຫົວ
ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ1ຫົວ

ສຳລັບຄ
 ູຂັ້ນປ.1

"ປຶ້ມຄູ່ມືຄູສະບັບປັບປຸງໃໝ່ມີຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການແຕ່ງບົດສອນຕາມວິທີການສອນແບບ
ໃໝ່ແລະວິທີສ້າງເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດສຳລັບຄູແລະກໍນຳໃຊ້ງ່າຍ"

ທ່ານນາງຈັນຄຳລໍຫວັນກູ່,ຄູຝຶກປະຈຳແຂວງ
ຫ້ອງການສຶກສາທກ
ິ ານແລະກິລາເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ

ຊຸດປຶ້ມແບບຮຽນ4ຫົວຕໍນ
່ ັກຮຽນ1ຄົນ
ຊຸດອ
ປ
ຸ ະກອນສຳລັບຄູ1ຊຸດຕໍ່1ຫ້ອງຮຽນ
ຊຸດປ
 ຶ້ມຂມ
ໍ້ ູນນ້ອຍສຳລັບຜູ້ປົກຄອງ1ຊຸດ

ຖ້າທ
 ່ານບໍ່ໄດ້ຮ
 ັບສື່ການຮຽນການສອນເຫຼົ່ານີ້,ກະລຸນາຖາມຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນຂອ
 ງທ່ານ

ແຜນງານບີຄວາແມ່ນແຜນງານທີ່ນຳພາໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວ,
ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີແລະສະຫະພາບເອີຣົບ

ຊ່ວຍປັບປຸງຜົນການຮຽນສຳລັບເດັກຍິງແລະ
ເດັກຊາຍໃຫ້ດີຂຶ້ນ

ຫຼັກສູດຊ
 ັ້ນປ
 ະຖົມສຶກສ
 າສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດຊ
 ັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃນທຸກໂຮງຮຽນປະຖົມທ
 ົ່ວປ
 ະເທດຈະເລີ່ມໃນ
ເດືອນກັນຍາ2019ໃນຂັ້ນປ.1ແລະສິ້ນສ
 ຸດໃ ນປີ2024ໃນຂັ້ນປ.5.

ເຄັດລ
 ັບ11ຂໍ້ໃ ນການຈັດຕ
 ັ້ງປະຕບ
ິ ັດຫຼັກສູດ
ສະບັບປັບປຸງໃໝ່
ອ່ານແລະທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ
ທຸກສື່ການຝຶກອົບຮົມ,ຄູມ
່ ືຄູແລະປຶ້ມ
ແບບຮຽນກ່ອນເລີ່ມເປີດສົກຮຽນ


ການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຈະປະກອບສຳຄັນສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງຜົນການຮຽນສຳລັບ
ເດັກແລະເພີ່ມທັກສະແລະຄວາມຮູ້ສຳລັບການຮຽນແລະການເຮັດວຽກໃນອະນາຄົດ.

ຄູແມ່ນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ສຳຄັນໃນການປ່ຽນແປງນີ້. ການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວແມ່ນການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ
ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃນການສອນນັກຮຽນໂດຍການນຳໃຊ້ວທ
ິ ກ
ີ ານສອນຮູບແບບໃໝ່.
•

ນັກຮຽນຈຳນວນ632 ຄົນໄດ້ທົດລອງນຳໃຊ້ຫຼັກສູດຂັ້ນປ.1

•

ຄູຝຶກ ແລະ ຄູສອນ ຈຳນວນ ຫຼາຍກວ່າ 100 ທ່ານ ໄດ້ທ
 ົດລ
 ອງ
ນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນການສອນ

ການທົດລ
 ອງ

•

ໂຮງຮຽນປະຖົມຂອງລັດ8.604ແຫ່ງ

•

ຊັ້ນປະຖົມສ
 ຶກສາທັງ5ຂັ້ນຈະໄດ້ຮ
 ັບການປັບປຸງປີລະຂັ້ນ

•

ນັກຮຽນຂັ້ນປ.1ຈຳນວນ162.342ຄົນຈະເລີ່ມຮຽນຫຼັກສູດສະບັບ
ປັບປຸງໃໝ່ໃນເດືອນກັນຍາ2019

ຂອບເຂດ

ການຝຶກອົບຮ
 ົມ

ສືກ
່ ານຮຽນການສອນ

•

ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ60 ທ່ານ

•

ຄູຝຶກປະຈຳແຂວງ611 ທ່ານ

•

ຄູສອນຂັ້ນປ.1ໄດ້ຮ
 ັບການຝຶກອົບຮົມ8.747 ທ່ານ

•

ອຳນວຍການໂຮງຮຽນແລະຄູນ
 ິເທດໄດ້ຮ
 ັບການຝຶກອົບຮົມ6.800 ທ່ານ

•

ນັກຮຽນຂັ້ນປ.1ທຸກຄົນຈະໄດ້ຮ
 ັບປຶ້ມແບບຮຽນ4ຫົວ

•

ຄູສອນຂັ້ນປ.1ທຸກຄົນຈະໄດ້ຮ
 ັບປຶ້ມຄູ່ມືຄູ7ຫົວ

•

ຫ້ອງຮຽນຂັ້ນປ.1ທຸກຫ
ອ
້ ງຈະໄດ້ຮ
 ັບປຶ້ມນິທານ1ຊຸດ

•

ຫ້ອງຮຽນຂັ້ນປ.1ທຸກຫ
ອ
້ ງຈະໄດ້ຮ
 ັບຊຸດປ
 ຶ້ມອ່ານເສີມທ
 ເີ່ ໝາະສົມ
ຕາມຂັ້ນຮ
 ຽນ

•

ຫ້ອງຮຽນຂັ້ນປ.1ທຸກຫ
ອ
້ ງຈະໄດ້ຮ
 ັບຊຸດອຸປະກອນສຳ
 ລັບຄ
 ູ1ຊຸດ


ເລິ່ມກ
 ານວາງແຜນ
ສຳລັບອາທິດແ
 ນະນຳເບື້ອງ
ຕົ້ນຕັ້ງແ
 ຕ່ມື້ນີ້ຮ່ວມກັບຜູ້
ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ
ສືບ
 ຕໍຮ
່ ຽນດ້ວຍຕົວເ ອງ
ດ້ວຍກິດຈະກຳຕ່າງໆ
ຕະຫຼອດປີ

ເປັນຫຍັງຫ
 ້ອງຮຽນຈຶ່ງມີສຽງດັງ?
ເປັນຫຍັງນ
 ັກຮຽນບໍ່ນັ່ງເປັນແຖວ?
ເປັນຫຍັງເ ດັກນ
 ້ອຍຈຶ່ງຫຼີ້ນເກມໃນຫ້ອງ?
ປະດັບປ
 ະດາຫ້ອງຮຽນ
ດ້ວຍໂປສະເຕີແລະເພີ່ມສີສັນ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫ້ອງຮຽນໜ້າສ
 ົນໃຈ
ແລະມີສ່ວນຮ່ວມ

ຮ່ວມກັບຜູ້ອຳນວຍການ
ໂ ຮງຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງງ ານເປີດ
ສົກຮຽນໃໝ່ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມ
ສຳລັບຜູ້ປົກຄອງແລະນັກຮ
 ຽນຂັ້ນ
ປ.1

ຄູຄວນເຮັດແ
 ນວໃດ
ຫຼັງຈາກຝຶກອົບຮ
 ົມ
ແລ້ວ?

ຈັດຫ
 ້ອງຮຽນໃນຮູບແບບ
ການສົ່ງເສີມເດັກໃຫ້ມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນການຮຽນແລະ
ຮຽນຮ່ວມກັນ

ກວດເ ບິ່ງສກ
ື່ ານຮຽນການສອນ
ທີທ
່ ່ານມີຢູ່ໂຮງຮຽນແລ້ວ
ແລະສື່ທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ສ
 ້າງໃໝ່

ກະກຽມປຶ້ມຂຽນ
ສຳລັບແຕ່ລະວຊ
ິ າເພື່ອບ
 ັນ
ທຶກການປະເມີນການວາງ
ເກນຄະແນນຢ່າງລະອຽດ
ນຳໃຊ້ຄູ່ມືຄູໃນການແຕ່ງ
ບົດສອນ,ບໍ່ແມ່ນຈະນຳໃຊ້
ປຶ້ມແບບຮຽນແຕ່ຢ່າງດຽວ
ແລກປ່ຽນຢ່າງເປັນປະຈຳ
ກ່ຽວກັບປະສົບການແລະແນວ
ຄວາມຄິດຕ່າງໆກັບເພື່ອນ
ຮ່ວມງານຂອງທ່ານແລະ
ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ

ເບິ່ງວິດ
 ໂີ ອຝຶກອົບຮ
 ົມຄູ
ເພື່ອພັດທ
 ະນາເຕັກນິກການສອນ
ຂອງທ່ານ
ສະແກນທີ່ນີ້
ເພື່ອເບິ່ງວິດໂີ ອ

ຄຳຖາມແລະຄຳຕອບໃຫ້ແ
 ກ່ຜູ້ປົກຄອງ


ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນແລະດີຂ
 ຶ້ນເມື່ອສະໝອງມີຄວາມຕື່ນຕ
 ົວເຊິ່ງມັນ
ຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອນັກຮຽນຕັ້ງໃ ຈເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງ ແທນທຈ
ີ່ ະຟັງຕາມຄູເວົ້າຫຼື ເບິ່ງປຶ້ມແບບ
ຮຽນຢ່າງດຽວ.ສະໝອງຂອງນັກຮຽນສາມາດຮຽນໄດ້ດ
 ີໂດຍຜ່ານການເຮັດກິດຈະກຳທີ່
ນັກຮຽນນຳໃຊ້ຂມ
ໍ້ ູນແລະທັກສະໃໝ່ເຊັ່ນ:ການຮຽນຫຼືຫຼິ້ນເກມເປັນຄູ່ຫຼືເປັນກຸ່ມ.
ຫ້ອງຮຽນທມ
ີ່ ີຊີວິດຊ
 ີວາແມ່ນຫ້ອງຮຽນທີ່ນັກຮຽນຮຽນໄດ້ດ
 ີ ຍ້ອນນັກຮຽນມີແຮງຈູງ
ໃຈໃນການຮຽນ,ມີຄວາມຕັ້ງໃ ຈແລະມີສ່ວນຮ່ວມ.
ເປັນຫຍັງຈ
 ຶ່ງມີການສອບເສັງເ ດັກນ
 ້ອຍໜ້ອຍລົງ?

ການປະເມີນນ
ກ
ັ ຮ
 ຽນບແ
ໍ່ ມ່ນພ
 ຽງແຕ່ເບິງ່ ວ່າໃ ຜເຮັດໄດ້ດ
ທ
ີ ສ
ີ່ ດ
ຸ ແລ້ວໃຫ້ຄ
 ະແນນ
ຜູ້ນັ້ນ.ແຕ່ແມ່ນການເບິ່ງວ່ານັກຮຽນເຂົ້າໃຈຫຍັງແ
 ດ່ແລະພວກເຂົາຕ້ອງການການຊ່ວຍ
ເຫຼືອຫືຼບໍ່.ຫຼັກສູດສ
 ະບັບປັບປຸງໃໝ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄູສາມາດປະເມີນນັກຮຽນໄດ້ໂດຍຜ່ານ
ການຖາມຄຳຖາມແລະການສັງເກດເບິ່ງພວກເຂົາປະພຶດແທນທຈ
ີ່ ະສອບເສັງຫຼາຍເກີນ
ໄປ.
ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນຈະສາມາດສົ່ງເ ສີມກ
 ານສຶກສ
 າຂອງ
ລູກຫຼານໄດ້ຄ
 ືແນວໃດ?

ການຊ່ວຍເຫຼືອຈ
 າກພແ
ໍ່ ມ່ເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບເດັກ ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢູ່ໂຮງ
ຮຽນ. ຜູ້ປົກຄອງສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອກ
 ານຮຽນຂອງເດັກໄດ້ງ່າຍໆ ເຊັ່ນ: ຖາມວ່າ
ລູກຮຽນມື້ນີ້ເປັນແນວໃດ,ພົບປະແລະໂອ້ລ
 ົມກັບຄູຂອງເດັກ,ຮັບປະກັນວ່າເດັກມີອປ
ຸ ະ
ກອນການຮຽນທຈ
ີ່ ຳເປັນໃນໂຮງຮຽນຄົບຖ້ວນແລະອ່ານປຶ້ມກັບເດັກຢູ່ເຮືອນ.

ຜູ້ປົກຄອງທຸກທ່ານຈະໄດ້ຮ
 ັບປຶ້ມຂໍ້ມູນນ້ອຍທີຜ
່ ູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນຈະແຈກ
ຢາຍຕອນເປີດສົກຮຽນໃໝ່. ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງເບິ່ງວທ
ິ ຊ
ີ ່ວຍເຫຼືອລ
 ູກຫຼານໃນການ
ຮຽນເພີ່ມເຕີມຕາມຄຳແນະນຳຕ່າງໆຢູ່ປຶ້ມດັ່ງກ
 ່າວ.

