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ເພ່ືອ ຊ່ວຍ ປະ ເມ ນີ ສ່ື ການ ຮຽນ ການ ສອນ ຕ່າງໆ

ປ ບັ ປຸງເຄ່ືອງ ມື GEDSI ເພ່ືອ ປະ ເມີນ
 ສ່ື ການ ຮຽນ ການ ສອນ 

ເມ ສາ 201802 ທົບ ທວນ ສ່ື ການ ຮຽນການ ສອນ ຂ້ັນ ປ.1 ໂດຍ ອີງ ໃສ່
ຫັຼກ ການ GEDSI ແລະ ການ ປະ ຕິ ບັດ ທ່ີ ດີ ເລີດ

01ສິງ ຫາ 2017 ປ້ຶມ ແບບ ຮຽນ ແລະ ຄູ່ ມື ຄູ ໄດ້ ຮັບ ການ ປັບ ປຸງ ໂດຍ ອີງ ໃສ່ ການ
 ປະ ຕິ ບັດ ທ່ີ ດີ ເລີດ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ສະ ເໝີ ພາບ ທາງ ດ້ານບົດ ບາດ ຍິງ ຊາຍ, 
ຄວາມ ພິ ການ ແລະ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ ສັງ ຄົມ (GEDSI) ແລະ ເດັກ
 ນ້ອຍ ຍິງ ແລະ ເດັກ ນ້ອຍຊາຍທ່ົວ ປະ ເທດ ໃນ  ສ ປ ປ ລາວ 

ໄດ້ ມີ ການຝຶ ກອ ບົ ຮົມ ທາງ ດ້ານ ວິ ຊາ ການກ່ຽວ ກັບບົດ ບາດ
 ຍິງ ຊາຍ ແລະ ການ ຮຽນ ຮ່ວມ ແລະ ມີ ການ ຕິດ ຕາມ
  ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ໃຫ້ ແກ່ ທີມ ຜູ້ ຂຽນ ຫັຼກ ສູດ ກ່ຽວ ກັບ ຫົວ ຂ້ໍ ດ່ັງ ກ່າວ

ຜູ້ ຂຽນ ຫັຼກ ສູດໄດ້ ປັບ ປຸງ ສ່ື ການ ຮຽນ ການ ສອນ ຂ້ັນ ປ.1  ເພ່ີມ ເຕີມ 
 ຈາກຜົນ ຂອງການ ທົບ ທວນ. ຮູບ ພາບ ແລະ ກິດ
 ຈ ະ ກຳ ຕ່າງໆ ໄດ້ ຖືກເພ້ີມ ເຂ້ົາເພ່ືອ ສ່ົງ ເສີມ GEDSI

ເຄ່ືອງ ມື ວັດ ແທກ: ບົດ ບາດ ຍິງ ຊາຍ, ຄວາມ ພິ ການ ແລະ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ ສັງ ຄົມ
ເກນ ການ ປະ ເມີນ: ມີ ຫັຼກ ການ ດ່ັງ ກ່າວ ປະ ກົດ ຢູ່, ເຫັນ ໄດ້ ເຖິງບົດ ບາດ ແລະ ສາຍ ພົວ ພັນ 
ອຸ ປະ ກອ ນ ທ່ີ ຕ້ອງ ປະ ເມີນ: ຮູບ ພາບ, ເນ້ືອ ໃນ, ຫົວ ຂ້ໍ ແລະ ບັນ ດາ ກິດ ຈະ ກຳຕ່າງໆ

 ທົດ ລອງ ເພ່ືອ ວິ ເຄາະ ການ ນຳ ໃຊ້ ເຄ່ືອງ ມື GEDSI

ຜູ້ ຂຽນ ຫັຼກ ສູດ ສວ ສ ໄດ້ ນຳ ໃຊ້ເຄ່ືອງ ມື GEDSI ເພ່ືອ
 ປະ ເມີນ  ສ່ື ການ ຮຽນ ການ ສອນ ແລະ ກຳ ນົດ ຂ້ໍ ມູນ ທຽບ ຖານ ເບ້ືອງ ຕ້ົ ນ

ເລ່ີມ ຕ້ົນ
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ຜົນ ການ ປະ ເມີນສ່ື ການ ຮຽນ ການ ສອນ ຂ້ັນ ປ.1 
ສ່ື ການ ຮຽນ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ແມ່ນ ຢູ່ ໃນ ລະ ດັບ ກາງ ຫືຼ ໃນ
 ລະ ດັບ ທ່ີ ສະ ແດງໃຫ້ ເຫັນ ເຖິງ ຄວາມ ກ້າວ ໜ້າ

 ທີມ ຜູ້ ຂຽນ ຫັຼກ ສູດຂ້ັນ ປ.2 ໄດ້ ຕ້ັງ ເປ້ົາ 
 ໝາຍ ເພ່ືອ ປັບ ປຸງສ່ື ການ ຮຽນ ການ ສອນ  
ຂອງ ຫັຼກ ສູດ ເພ່ືອການ ເຂ້ົາ ເຖິງ ຂອງນັກ
 ຮຽນ  ທ່ົວ ປະ ເທດ  ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ໃຫ້
ຫຼາຍ ຂ້ຶນ ໂດຍ ອີງ ໃສ່ ຫັຼກ ການ GEDSI. 
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