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ຈດຸປະສງົ

§ ຄວາມສະເໝພີາບດາ້ນການສກຶສາ, ທຸກຄນົມສ່ີວນຮ່ວມໃນການສກຶສາ, ແລະ ການສາ້ງຄວາມ

ສາມາດໃຫນ້ກັສກຶສາ ສາມາດຮຽນໃນໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ

§ ນກັສກຶສາທີ່ ມາຈາກພືນ້ຖານວດັທະນາທໍາ ສງັຄມົທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ, (ວດັທະນະທໍາທີ່ ປະສມົ

ປະສານ/ຊນົເຜົ່ າທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ), ບດົບາດ ຍງີ-ຊາຍ, ຄວາມເຂົາ້ໃຈສດິທພິືນ້ຖານດາ້ນການສກຶສາ

§ ຄວາມຕອ້ງການສະເພາະໃນການຮຽນ ເວລາຮ່ວມກຸ່ມນກັສກຶສາ ແລະ ປະສບົການຄວາມສະເໝີ

ພາບໃນການຮຽນ (Specific Education Need)

ເມື່ ອສີນ້ສຸດການຮຽນໃນໂມດູນນີແ້ລວ້ ຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມຈະສາມາດ ເຂົາ້ໃຈ ແລະ ພດັທະນາ ແຜນການສອນ

ນກັສກຶສາໃນໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ ທີ່ ມາຈາກພືນ້ຖານທາງສງັຄມົທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ



ໃຫຄໍ້ານຍິາມ ຄວາມສະເໝພີາບດາ້ນການສກຶສາ ເປນັຄແືນວໃດ? 

A. ຄວາມເທົ່ າທຽມດາ້ນການຮຽນ, ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການສາ້ງຄວາມ
ສາມາດ ແມ່ນຫຍງັ? 



Equality
ສະເໝພີາບ

Equity
ເທົ່ າທຽມ



ຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັ ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການສກຶສາ

§ ເຮດັວຽກເປນັຄູ່, ສນົທະນາຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັ ”ການມສ່ີວນຮ່ວມ”

§ ບນັທກຶຄວາມຄດິເຫນັຂອງທ່ານ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄດິເຫນັໃນຫອ້ງຮຽນ



3 ລະດບັຂອງການມສ່ີວນຮ່ວມ

1. ເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ເທົ່ າທຽມກນັ

2. ໃຫຄຸ້ນຄ່າຄວາມຮູ ້ ແລະ ປະສບົການຂອງທຸກກຸ່ມ

3. ວເິຄາະຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັ

Source: 

Adapted from Curriculum Corporation Australia (1994). CURASS Guidelines Papers. Carlton    



ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການສາ້ງຄວາມສາມາດ

§ ການນາໍໃຊພ້າສາ ທີ່ ເຂາົສາມາດເຂົາ້ໃຈ ແລະ ລວມທງັວດັທະນະທໍາ ໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາ ແລະ

ບນັຈໃຸນຫຼກັສູດ ຄແືນວໃດ? 

§ ນກັສກຶສາໃນຊຸມຊນົ ຊນົເຜົ່ າ ໄດຮ້ບັການສົ່ ງເສມີ ໃຫໄ້ດຮ້ບັການສກຶສາ ຫຼື ເຂົາ້ຮຽນຫຼາຍປານໃດ? 

§ ການສກຶສາໄດອ້ອກແບບໃຫ ້ ນກັສກຶສາຊນົເຜົ່ າ ຊອກຮຽນດວ້ຍຕນົເອງຫຼາຍປານໃດ ຫຼື ເປນັພຽງຜູ່

ຮຽນໂດຍທາງອອ້ມ

§ ວຽກບາ້ນທີ່ ໃຫ ້ ເປນັການສາ້ງບນັຫາໃຫນ້ກັສກຶສາ ຫຼື ໄດພ້ຈິາລະນາດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ຫຼກັສູດການສກຶ

ສາ ແລວ້ ຫຼື ບ່ໍ, ເພື່ ອໄຈແ້ຍກທີ່ ມາຂອງບນັຫາ? 

ນກັຮຽນຊນົເຜົ່ າ ຫຼ ື ນກັຮຽນທີ່ ມຄີວາມພກິານ ”ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ” ໂດຍອງີໃສ່ 4 ລກັສະນະຄວາມ

ສາມາດ ໃນການຮຽນຂອງພວກເຂາົ:



ການຝກຶປະຕບິດັໃຫມ້ສ່ີວນຮ່ວມ

ກາສອນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການຝກຶປະຕບິດັ ແມ່ນ:

§ ທບົທວນວທິກີານສອນຂອງທ່ານ

§ ຍອມຮບັມູມມອງທີ່ ແຕກຕ່າງ ແລະ ອະທບິາຍຄວາມໝາຍໃຫໂ້ອກາດຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມໄດ ້

ແລກປ່ຽນຄວາມຄດິເຫນັ, ມູມມອງດາ້ນຮດີຄອງປະເພນີ ແລະ ຄວາມເຂົາ້ໃຈ

§ ໃຫມ້ກີານກະກຽມຄວາມພອ້ມທງັອາຈານສອນ ແລະ ນກັຮຽນ

§ ໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັກບັການນາໍໃຊ ້ ຄໍາສບັ ທີ່ ຈະໃຊກ້ບັນກັຮຽນ



ດດັປບັອຸປະກອນການສອນໃຫສ້ອດຄ່ອງ

§ ເນືອ້ໃນຂອງບດົສອນ

§ ພາສາທີ່ ຈະນາໍໃຊເ້ວລາສອນ

§ ວທິກີານສອນ



ກລໍະນສີກຶສາ

ນກັສກຶສາທີ່ ເປນັຊນົເຜົ່ າ ມົງ້ ຕອ້ງການອຸປະກອນການສອນແນວໃດ?

ອຸປະກອນການສອນອາດແມ່ນ:

§ ອຸປະກອນການສອນ ອາດຈະມພີາສາມົງ້ ຫຼ ື ໃຊພ້າສາທີ່ ເໝາະສມົ

§ ອຸປະກອນການສອນ ຄວນໃຫ ້ ອາຈານສອນທີ່ ເປນັຊນົເຜົ່ າ ມົງ້ ກວດສອບຄວາມເໝາະສມົກ່ອນ

§ ອຸປະກອນການສອນ ທີ່ ເປນັຮູບພາບ ຫຼື ວດີໂີອ ຕອ້ງເໝາະສມົ

§ ອຸປະກອນການສອນ ຕອ້ງມຄີວາມສອດຄ່ອງ

§ ອຸປະກອນການສອນ ຄວາມເປນັແບບໃຫມ້ສ່ີວນຮ່ວມ

ເອກະສານອາ້ງອງີ:

Malcolm, I. G. et al. (2002). The Representation of Aboriginal English in School Literacy Materials. Mount Lawley, WA: Edith 

Cowan University, 19-20.



ວທິກີານປະຕບິດັ ການໃຊຄໍ້າສບັ ໃນການຮຽນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ

§ ທບົທວນອຸປະກອນການສອນ, ໄຈແ້ຍກ ແລະ ອະທບິາຍແນວຄວາມຄດິ ຄວາມສໍາຄນັທາງດາ້ນ

ຮດີຄອງປະເພນີ

§ ໄຈແ້ຍກ ແລະ ອະທບິາຍການປະສມົປະສານ ຄບົຖວ້ນຂອງພາສາທີ່ ຈະສອນ

§ ອະທບິາຍຄວາມໝາຍພາສາໃຫຄ້ບົຖວ້ນ ແລະ ສະໜບັສະໜນູຄວາມເຂົາ້ໃຈ (ເຊັ່ ນ: ນາໍໃຊກ້ານສາທດິ

ແລະ ວດີໂີອປະກອບ)

§ ໃຫໂ້ອກາດນກັສກຶສາ ທີ່ ບ່ໍແມ່ນເຜົ່ າ ມົງ້ ໄດສໍ້າພດັກບັວຖິຊີວີດິຂອງ ນກັສກຶສາ ມົງ້ ວ່າມຄີວາມເຂົາ້ໃຈ

ແລະ ປະສບົການຄແືນວໃດ

§ ພຈິາລະນາ ສາ້ງອຸປະກອນການສອນດວ້ຍຕນົເອງ



ກລໍະນສີກຶສາ: ເປນັຫຍັງຈື່ ງຕອ້ງສົ່ ງເສມີການສກຶສາໃຫແ້ມ່ຍງີ? 

ໃຊເ້ວລາ 5 ນທ ສນົທະນາ ການສາ້ງຄວາມສາມາດດາ້ນການສກຶສາໃຫແ້ມ່ຍງີ:

§ ສນົທະນາເປນັຄູ່, ສນົທະນາວ່າທ່ານມຄີວາມເຂົາ້ໃຈແນວໃດ

§ ບນັທດິ ແລະ ແລກປ່ຽນ ຄວາມຄດິເຫນັຂອງທ່ານກບັຜູ່ເຂົາ້ຮ່ວມທ່ານອື່ ນ



ຄວາມສະເໝພີາບດາ້ນບດົບາດຍງີ-ຊາຍ ແລະ ການສາ້ງຄວາມສາມາດ
ດາ້ນການສກຶສາ

ສະຖານະການຄວາມ
ຫຍຸງ້ຍາກຍອ້ນລະບບົທີ່

ເກດີຂືນ້ຕ່ໍແມ່ຍງີ

ສງັຄມົ
ການຈາໍແນກ

ຄວາມທຸກຈນົ

ການຈາໍແນກຊນົເຜົ່ າ

ການແບ່ງແຍກທາງ

ດາ້ນພູມສາດ

ວດັທະນະທໍາ

ເສດທະກດິ

ການເມອືງ

ການພວົພນັດາ້ນ
ບດົບາດ ຍງີ-ຊາຍ

ການຈາໍແນກ ແລະ
ລງັກຽດ

Source: Laos case study in women’s economic empowerment 
https://dfat.gov.au/aid/how-we-measure-performance/ode/Documents/womens-economic-empowerment-laos-case-study.pdf



• ການລງົທນຶໃສ່ແມ່ຍງີ ແລະ ການສກຶສາ ແມ່ນຍຸດທະສາດທີ່ ສໍາຄນັໃນການຫຸຼດຜ່ອນ

ຄວາມທຸກຍາກ. 

• ການສົ່ ງເສມີການສກຶສາຂອງແມ່ຍງີ ແມ່ນເຄື່ ອງມທືີ່ ສໍາຄນັ ໃນການຍກົສູງຄວາມເທົ່ າທຽມ

By: Daniel Carmon, October 20, 2013 21:45



B. ນກັສກຶສາທີ່ ມາຈາກ ພືນ້ຖານທາງສງັຄມົທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ (ຮດີຄອງປະເພນ/ີ

ຊນົເຜົ່ າ), ບດົບາດຍງີ-ຊາຍ, ຄວາມເຂົາ້ໃຈດາ້ນສດິທິ ແລະ ຖານະສງັຄມົ

ນກັສກຶສາກຸ່ມນີແ້ມ່ນໃຜ? ພວກເຂາົມຄີວາມສ່ຽງບໍ?





ພືນ້ຖານທາງສງັຄມົທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ ມຄີວາມໝາຍແນວໃດ ສໍາລບັທ່ານ?

ໃຫສ້ນົທະນາເປນັຄູ່ 15 ນທ



ທ່ານໃຫຄ້ວາມໝາຍແນວໃດກ່ຽວກບັ ການສກຶສາທີ່ ເປນັອນັສະເພາະ?

ໃຫສ້ນົທະນາເປນັຄູ່ 15 ນທ



• ການສກຶສາທີ່ ເປນັອນັສະເພາະ = ແມ່ນເພື່ ອນກັສກຶສາທຸກຄນົ!

ຖາ້ຫາກວ່າ ນກັສກຶສາມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຮຽນ

• ຍອ້ນວ່ານກັສກຶສາແຕ່ລະຄນົມຄີວາມຕອ້ງການ ສະເພາະ, ພວກເຂາົຄວນໄດ ້
ຮບັການເອາົໃຈໃສ່ ແລະ ສດິສອນຢ່າງເໜາະສມົ









ຫອ້ງຮຽນອອກແບບໃຫເ້ໜາະສມົກບັນກັສກຶສາ ທີ່ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍຄື
ແນວໃດ?



ສະຖານະທາງເສດທະກດິຂອງນກັສກຶສາ

ອາຈານສອນ ປະຕບິດັກບັນກັສກຶສາທີ່ ຍາກຈນົ, ຖານະປານກາງ ແລະ ຮັ່ ງມີ
ຄແືນວໃດ? 



ນກັສກຶສາທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ

§ ຂາດການສະໜບັສະໝນູຈາກຄອບຄວົ -

ເຂົາ້ມາຮຽນໂດຍມພີືນ້ຖານການສກຶສາຕ່ໍາ

§ ການດໍາລງົຊວີດິໃນສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ມີ

ຄວາມຄຽດສູງ

§ ພບົວ່າບ່ໍໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໝນູເທົ່ າທີ່

ຄວນ ຈາກໂຮງຮຽນ

§ ມບີນັຫາທາງດາ້ນພດຶຕກິາໍ

§ ຖກືໜູ່ ນກັສກຶສາແບ່ງແຍກ, ຕ່ໍຕາ້ນການແນະນາໍ

ສັ່ ງສອນ

§ ປກົປດິບນັຫາ ດາ້ນການຮຽນ

§ ການລງົໂທດນກັສກຶສາທີ່ ມບີນັຫາແບບນີ ້ ບ່ໍ

ສາມາດຊ່ວຍຫຍງັ

§ ຕອ້ງມວີທິກີານທີ່ ເໜາະສມົ ແລະ ຢດືຢຸ່ນ

§ ຕອ້ງການໃຫຊ່້ວຍແນະນາໍ ແລະ ສະໜບັສະໜນູ



ວທິກີານທີ່ ຈະສອນນກັສກຶສາທີ່ ຕອ້ງການ ການສະໝບັສະໝນູສະເພາະ

1. ດດັປບັ ອຸປະກອນການສອນ ແລະ ວທິກີານ ໃຫເ້ໜາະສມົກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງນກັສກຶສາ

ແຕ່ລະຄນົ

2. ກາໍນດົວທິກີານສອນໃຫງ່້າຍ ເລີ່ ມຕົນ້ຈາກງ່າຍໄປຫາຍາກ

3. ມສີະຕທຸິກເວລາ ກບັສິ່ ງທີ່ ກາໍລງັຈະເກດີຂືນ້ໃນຫອ້ງຮຽນ, ຕດິຕາມອາການນກັສກຶສາ ແລະ ພດຶຕິ

ກາໍງດຸງດິ, ເບື່ ອນ່າຍ, ແລະ ວຕິກົກງັວນົ ຫຼື ມພີດຶຕກິາໍປະຕດິບດັ ນອກຄໍາແນະນາໍ. ຕອ້ງມຄີວາມ

ພອ້ມທີ່ ຈະເນັນ້ປະເດນັຄນື ແລະ ໃຫຄໍ້າແນະນາໍນກັຮຽນເລືອ້ຍໆ



ອາຈານສອນ ເຂົາ້ໃຈຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງສງັຄມົຂອງນກັສກຶສາ ແລະ ຕອ້ງຮູວ່້າວາງແຜນການສອນ

ຈາກປະສບົການຮຽນຂອງນກັສກຶສາ ແລະ ການໃຫວ້ຽກບາ້ນທີ່ ເໝາະສມົ ກບັແຕ່ລະຄນົ ເພື່ ອໃຫ ້

ນກັສກຶສາຮບັຜດິຊອບ

ວຽກບາ້ນໃຫເ້ໝາະສມົກບັນກັສກຶສາແຕ່ລະຄນົ ແລະ ໃຫມ້ຄີວາມເຄາົລບົ ອາຈານສອນ ແລະ

ນກັສກຶສາ

ການສອນໃຫມ້ຄີວາມກ່ຽວຂອ້ງກບັ ວດັທະນະທໍາ ຮດີຄອງ



ກລໍະນສີກຶສາ
ການສອນພາສາອງັກດິ

1. ເວົາ້ຈະແຈງ້, ເປນັທໍາມະຊາດ

2. ໃຫຄໍ້າແນະນາໍທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ

3. ຍກົຕວົຢ່າງ, ສງັເກດ ແລະ ຍອ້ງໃນສິ່ ງທີ່ ເຮດັໄດດ້ີ

4. ໃຫຄ້ວາມເອາົໃຈໃສ່ພເິສດ ກບັຄໍາສບັສໍາຄນັ ແລະ ຂຽນໃສ່ກະດານ

5. ຮຽນຮູນ້ກັສກຶສາ

6. ພະຍາຍາມຫຼກີລ່ຽງຄໍາສບັທີ່ ເຂົາ້ໃຈຍາກ

7. ໃຫເ້ວລານກັສກຶສາແປຄວາມໝາຍຄໍາສບັ

8. ແບ່ງກຸ່ມສນົທະນາ

9. ໃຫເ້ວລາຕື່ ມຖາ້ເໝາະສມົ



ເຫດຜນົທີ່ ນກັສກຶສາເກດີຄວາມເບື່ ອນ່າຍ

1. ມຂໍີຈ້າໍກດັດາ້ນພາສາອງັກດິ

2. ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຮຽນ

3. ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ທີ່ ເກດີຈາກຄວາມພກິານດາ້ນຮ່າງກາຍ

4. ຂາດຮຽນເລືອ້ຍໆ

5. ທກັສະໃນການຮ່ວມກຸ່ມນກັສກຶສາ

6. ຖກືບງັຄບັ, ບ່ໍມທີີ່ ພກັອາໃສຄງົທີ່ , ສະຖານະພກັເຊາົບ່ໍຖກືຕອ້ງ

7. ປດັໄຈອື່ ນ: _______________



ການສະໜບັສະໝນູສະເພາະ

• ພຈິາລະນາດາ້ນລະບຽບການ

• ຊ່ວຍນກັສກຶສາລງົທະບຽນ

• ນາໍສົ່ ງໃຫໜ່້ວຍງານຮບັຜດິຊອບ

• ສກຶສາໃຫຂໍ້ມູ້ນດາ້ນວຊິາການ ແລະ ວຊິາຊບີ

• ຊ່ວຍວາງແຜນການຮຽນ

• ມຜູ່ີຊ່ວຍແນະນາໍເວລາຮຽນ

• ໃຫມ້ກີານບນັທກຶ ແນະນາໍ

• ຊ່ວຍໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິສື່ ແລະ ສິ່ ງພມິ

• ໃຫເ້ຊົ່ າອຸປະກອນການຮຽນ

• ຊ່ອງທາງການຮຽນຂອງໂຮງຮຽນ

• ທີ່ ພກັອາໃສ

• ການປບັໂຕກບັ ເຕກັໂນໂລຊີ

• ການສະໜບັສະໝນູກບັທີ່

• ຊ່ຽວຊານພເິສດມາແນະນາໍ

• ທດົສອບການຮຽນໃນຫອ້ງຮຽນ ແລະ ການໃຫ ້

ເຮດັວຽກບາ້ນ



ຂອບເຂດຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນສກຶສາ

1. ອະທບິາຍຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ

2. ຄວາມສາມາດໃນການຟງັ

3. ຄວາມສາມາດໃນການຂຽນ

4. ຄວາມສາມາດພືນ້ຖານໃນການອ່ານ

5. ຄວາມສາມາດດາ້ນການຄດິໄລ່

6. ເຫດຜນົທາງດາ້ນຄະນດິສາດ



ບນັຫາທາງດາ້ນພດຶຕກິາໍຂອງນກັສກຶສາ

§ ມສີະມາທສິັນ້ ແລະ ບ່ໍສາມາດຈດົຈໍ່ ຕ່ໍບດົຮຽນ

(ນກັສກຶສາ ບ່ໍສາມາດ ຫຼ ື ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຈດົຈໍ່ ກບັບດົຮຽນ) ຫຼື ສະມາທສິັນ້

§ ນກັຮຽນທີ່ ມພີດຶຕກິາໍ ຫຼ ື ບນັຫາຄອບຄວົ

(ນກັສກຶສາທີ່ ມບີນັຫາຄອບຄວົ ແລະ ລະບຽບຂອງໂຮງຮຽນ)

§ ພດຶຕກິາໍຕ່ໍຕາ້ນສງັຄມົ

(ນກັສກຶສາທີ່ ຝ່າຝນືລະບຽບສງັຄມົ ຫຼ ືພືດຶຕກິາໍຕ່ໍຕາ້ນສງັຄມົ)

ນກັສກຶສາທີ່ ເປນັໄວໝ່ມ ສ່ວນຫຼາຍມບີນັຫາຄອບຄວົ ແລະ ພດຶຕກິາໍຕ່ໍຕາ້ນສງັຄມົເຊິ່ ງມຄີວາມກ່ຽວຂອ້ງກບັ ນໍາ້ໜກັເກດີ

ຕ່ໍາ, ມຜີນົກະທບົທາງລະບບົປະສາດ, ເຊິ່ ງອາດມພີດຶຕກິາໍທີ່ ກາ້ວລາ້ວ, ຈາໍນວນໜື່ ງຖກືພ່ໍແມ່ປະຕເິສດ, ຖກືແຍກຈາກ

ຄອບຄວົ ແລະ ບ່ໍໄດຮ້ບັການດູແລເບິ່ ງແຍງຢ່າງເໝາະສມົ, ຖກືທໍາຮາ້ຍຮ່າງກາຍ ແລະ ທາລຸນທາງເພດ, ພ່ໍແມ່ທໍາຮາ້ຍຮ່າງ

ກາຍ ຫຼ ື ມາຈາກຄອບຄວົທີ່ ຍາກຈນົ.

ເອກະສານອາ້ງອງີ:
http://www.mhawestchester.org/diagnosechild/cbehavior.asp

http://www.mhawestchester.org/diagnosechild/cbehavior.asp


§ ໃຫວ້ຽກບາ້ນປະຈາໍອາທດິແກ່ນກັສກຶສາ ກ໊ອບປີ ແລະ ຮກັສາໄວ ້ ໃນແຟມ້ ຫຼື ໃນປະຕທິນິ

ນກັສກຶສາ ໃຫແ້ຈງ້ວຽກບາ້ນນກັສກຶສາ ເພື່ ອຊາບ ແລະ ກາໍນດົການສົ່ ງວຽກບາ້ນ

§ ຮກັສາຄວາມສະໝ່ໍາ ສະເໝ,ີ ແນວທາງສົ່ ງເສມີນກັສກຶສາ ແລະ ການພດັທະນາຜນົການຮຽນ

§ ສາ້ງແຜນການຮຽນທີ່ ໜາ້ສນົໃຈ ເພື່ ອຊ່ວຍນກັສກຶສາ ເຊື່ ອມຕ່ໍກບັຊວີດິຕວົຈງິ

§ ວາງແຜນວ່າ ຄໍາຖາມແບບໃດທີ່ ຕອ້ງການຖາມນກັສກຶສາ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫເ້ຂາົສາມາດຕອບຄໍາຖາມ

ຢ່າງໝັນ້ໃຈ

ບາງຂໍແ້ນະນາໍໃນການສອນນກັສກຶສາ



ອາຈານສອນທີ່ ປະສບົຜນົສໍາເລດັ

1. ສອນ ແລະ ສົ່ ງເສມີນກັສກຶສາ ໃຫປ້ະສບົຜນົສໍາເລດັໃນການຮຽນ

2. ໃຫແ້ນວທາງໃນການຮຽນ ການຝກຶປະຕບິດັ ແລະ ຮູວ່້າຢາກໃຫນ້ກັສກຶສາຮຽນຮູຫ້ຍງັ

3. ໃຫກ້ານສະໜບັສະໝນູນກັສກຶສາ ໃນລະບຽບຂອງສະຖາບນັການສກຶສາ

4. ໃຫຄໍ້າຍອ້ງຍໍ ແລະ ຊມົເຊຍີພດຶຕກິາໍທີ່ ເໝາະສມົ ເວລາປະຕບິດັໄດດ້ີ

5. ສອນນກັສກຶສາໃນຫອ້ງຮຽນ ຮຽນຝກຶປະຕບິດັທີ່ ຖກືຕອ້ງ



ເບິ່ ງວດີໂີອ ອອນລາຍ 1

ການສອນນກັສກຶສາທີ່ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທາງສງັຄມົ ວດັທະນະທໍາ ແລະ ມຄີວາມພກິານ

https://www.youtube.com/watch?v=_1dBa6f0qyk

https://www.youtube.com/watch?v=_1dBa6f0qyk


ອາຈານສອນຕອ້ງມຄີວາມເຊື່ ອໝັນ້

1. ເຊື່ ອໝນັວ່ານກັສກຶສາທຸກຄນົສາມາດພດັທະນາຕນົເອງໄດ ້

2. ໃນລະດບັການຮຽນຂອງນກັສກຶສາ, ໃຫນ້ກັສກຶສາໄດຮ້ຽນຮູ ້ ແລະ ພດັທະນາຕນົເອງ

ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ແລະ ເຕມັຄວາມສາມາດ

3. ໃຫວ້ຽກບາ້ນທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ ແລະ ໜາ້ສນົໃຈແກ່ນກັສກຶສາ, ສະເໝພີາບ ແລະ ມີ

ສ່ວນຮ່ວມ



ນກັສກຶສາມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ແຕກຕ່າງກນັ ການປະເມນີກໍ່ ຕ່າງກນັ



ເອກະສານແນະນາໍ:

1. Multicultural Classroom www.pre-kpages.com/multicultural.html

2. An Academic Overview of Desegregation 
www.kirwaninstitute.org/multimedia/presentations/47%20CLE%20Final.ppt

3. PBS TeacherSourcehttp://www.pbs.org/teachersource/

4. National Clearinghouse for English Language Acquisition and Language 
Instruction Education Programwww.ncela.gwu.edu

5. Tools for Teaching by Barbara Gross Davis, University of California, 
Berkeley http://teaching.berkeley.edu/bgd/diversity.html

http://www.pre-kpages.com/multicultural.html
http://www.kirwaninstitute.org/multimedia/presentations/47%20CLE%20Final.ppt
http://www.pbs.org/teachersource/
http://www.ncela.gwu.edu/
http://teaching.berkeley.edu/bgd/diversity.html
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