
A - ກ ຸ່ມຊ ັັ້ນມດັທະຍມົ (ສະໝກັຮຽນເປັນປີ) : 

 

1 ລະຄອນເວທີ : ສ ົຸ່ງເສມີການສະແດງຮຸ່ວມກນັຢຸ່າງມ ຸ່ວນຊ ຸ່ ນ. 

A- ຊ ັັ້ນມດັທະຍມົຕ ົັ້ນ      

B-  ຊ ັັ້ນມດັທະຍມົປາຍ THEATRE'HOFF  

C - ລະຄອນເວທີລະດບັສງູ (ຊ ັັ້ນມດັທະຍມົປາຍ) : ສັ້າງ

ລະຄອນເວທີຕອນໃດຕອນໜ ຸ່ ງຢຸ່າງເຕັມຮບູແບບ. 

2 ແຕັ້ມຮບູ-ລະບາຍສ ີ: ຮຽນພ ັ້ນຖານການແຕັ້ມຮບູ-ລະບາຍສແີບບ

ສັ້າງສນັ ແລະ ມ ຸ່ວນຊ ຸ່ ນ. 

3 ຮຽນລອຍນ  ັ້າ : ຮຽນເຕັກນກິ.  

A- ຮຽນສ  າລບັແຂຸ່ງຂນັ  B – ຮຽນແບບມ ຸ່ວນຊ ຸ່ ນ. 

4 ກລິາບານເຕະ U13- 6ème -5ème : ຝ ກທກັສະ ແລະ ເຕັກນກິ

ກລິາບານເຕະ. ຊອັ້ມແຂຸ່ງຂນັ. 

5 ເຮັດຮບູພາບທີຸ່ ເຄ ຸ່ ອນໄຫວ: ເຂົັ້າໃຈຫ ກັການເຄ ຸ່ ອນໄຫວຂອງຮບູ

ພາບ (ການຜະຫ ິດ, ການຖຸ່າຍທ  າ, ຕດັຕ ຸ່ ). 

6 ສລີະປະ :ສັ້າງແຮງຈງູໃຈດັ້ານສລີະປະ ປະສມົປະສານຄວາມ

ຫ າກຫ າຍຂອງສລີະປະ, ສັ້າງໜງັສ ສລີະປະຂອງຕນົເອງ. 

7 ຮບູເງາົ-ສະແດງຄ ນໃໝຸ່: ກະກຽມ, ຖຸ່າຍທ  າ, ຕດັຕ ຸ່ ຮບູເງາົເລ ຸ່ ອງ

ໃດໜ ຸ່ ງ.  

8 ເຕັັ້ນລ  າ(ມດັທະຍມົປາຍ) : ສັ້າງສນັອອກແບບທຸ່າເຕັັ້ນຮຸ່ວມກນັ 

ທ  າຄວາມເຂົັ້າໃຈຄວາມແຕກຕຸ່າງຂອງການເຕັັ້ນແບບພ ັ້ນເມ  ອງ

ລາວ ແລະ ແບບຮຸ່ວມສະໃໝ. 

9 ຮຽນຖຸ່າຍຮບູ (ຊ ັັ້ນມດັທະຍມົປາຍ) : ຮຽນຫ ກັພ ັ້ນຖານສັ້າງການ

ຖຸ່າຍຮບູ. 

10  ເກມຍ ດທະາດ : ເປັນເກມທີຸ່ ເຮັດໃຫັ້ເດັກໄດັ້ໄຊັ້ຄວາມຄດິ ພິດ

ຈາລະນາ. 

11 ຕີປິຸ່ ງປຸ່ອງ: ຮຽນເຕັກນກິພ ັ້ນຖານການຕີປິງປຸ່ອງ. 

12 ທ  າມະຊາດໃນທ ກຮບູແບບ(ມດັທະຍມົຕ ົັ້ນ) : ສັ້າງຈນິຕະນາການ

ໃຫັ້ເປັນນາມມະທ  າ ຫ   ຮບູປະທ  າຈາກຮບູຖຸ່າຍ, ວດິໂີອ ຫ   ລາຍ

ລກັອກັສອນ. 

 

 

 

 

 

  

ຮຽນ 16 ອາທິດ ແຕຸ່ທີ 03 ຕ ລາ 2016 ເຖງິ 17 ກ ມພາ 2017. 

 

1h ຕ ຸ່ ອາທິດ 45$ 

1h30 ຕ ຸ່ ອາທິດ 70$ 

 

 

ວນັພ ດ ຄຸ່າສະໝກັລວມ 140$ 

(ໃນມ ັ້ນີັ້ທຸ່ານສາມາດມາຮບັເດັກລະຫວຸ່າງ16ໂມງ ແລະ ຈນົເຖງິ 17ໂມງ) 

 

  

 

 

 

ເພ ຸ່ ອສະໝກັຮຽນ : 

1) ຂຽນແບບຟອມສະໝກັສ  າລບັເດັກແຕຸ່ລະຄນົ ແລະ ມາສ ົຸ່ງໂຮງຮຽນ 

ກອຸ່ນວນັທີ 21 ກນັຍາ 2016. 

 2) ສ  າລບັຜູັ້ທີຸ່ ໄດັ້ສ ົຸ່ງໃບສະໝກັນີັ້ແລັ້ວໃຫັ້ທຸ່ານມາຊ  າລະເງນິຄຸ່າຮຽນ

ກດິຈະກ  າໃນວນັເສົາ ທີຸ່  24 ກນັຍາ ມ  ັ້ດຽວເທົຸ່ ານ ັັ້ນ ແຕຸ່ເວລາ 9ໂມງ 

ຫາ 13ໂມງ ທີຸ່ ເດີຸ່ ນທາງເຂົັ້າໂຮງຮຽນ. 

 

   

Les Clubs du LFIV 

ຫກົເດ ອນຕ ົັ້ນປີການຮຽນ 2016/2017 

ແຕຸ່ທີ 03 ຕ ລາ 2016 ເຖງິ 17 ກ ມພາ 2017. 

 

A - ກ ຸ່ມຊ ັັ້ນອານ ບານ (MS/GS):  

ສະໝກັຮຽນທ ກໆຫກົເດ ອນ 

 

ສ  າລບັວນັພ ດ: ພວກເຮົາຂ ສະເໜີທຸ່ານການບ ລີການດແູລນກັຮຽນຫ ງັໂມງ

ຮຽນແຕຸ່ 13h30 ເຖງິ 17h00. ຜູັ້ຝ ກສອນຈະສອນກດິຈະກ  າທີຸ່ ໄຊັ້ມ  ັ້, 

ກດິຈະກ  າສລີະປະ ຫ   ກລິາ. 

ສ  າລບັວນັສ ກ:  

1. ການສັ້າງ-ການປະດດິ 

ການປະດດິສິຸ່ ງຂອງດັ້ວຍວດັສະດ ທີຸ່ ຫ າກຫ າຍ ຫ   ວດັສະດ ທີຸ່  ເໝາະສມົ. 

 

2. ເຫ ົຸ່ ານທິານ ອຸ່ານປ ັ້ມ 

 

 

 

 

 



B - ກ ຸ່ມຊ ັັ້ນປະຖມົ (CP ຫາ CM2): 

ສະໝກັຮຽນເປັນໄລຍະຫກົເດ ອນຕ ົັ້ນປີການຮຽນ 

 

1. ສລີະປະ : ສັ້າງສນັຜນົງານສລີະປະຂະໜາດໜອັ້ຍຕາມຫວົຂ ັ້ດ ັ້ວຍວດັສະ

ດ ຫ າກຫ າຍ ແລະ ເຕັກນກິທີຸ່ ໃຫັ້ເພ ຸ່ ອພດັທະນາຄວາມຄດິສັ້າງສນັຂອງ

ເດັກ. 

2. ສັ້າງພາບກາຕນູ (CE1-CM) : ຮຽນຕດັຕ ຸ່ ຮບູພາບກາຕນູຂອງເລ ຸ່ ອງລາວ

ໃດໜ ຸ່ ງ. ສັ້າງສນັໜງັກາຕນູສ ັັ້ນໆ. 

3. ການປະດດິຄດິສັ້າງ: ກະຕ ັ້ນຄວາມຄດິສັ້າງສນັ. ເປີດກວັ້າງຕ ຸ່ ການສັ້າງສນັ

ຜນົງານຈາກຫ າກຫ າຍເຕັກນກິ, ຫ າກຫ າຍວດັສະດ . 

4. ສັ້າງເກມການລະຫ ິັ້ນ : ສັ້າງເກມການລະຫ ິັ້ນເທິງໂຕະໂດຍນກັຮຽນເອງ 

ດວັ້ຍການໄຊັ້ຄວາມຄດິ, ພິຈາລະນາ, ກ  ານດົນ  າກນັກດົລະບຽບຂອງເກມ. 

5. ກລິາບານເຕະ : ຝ ກທກັສະ ແລະ ເຕັກນກິກລິາບານເຕະ 

 CP  

 CE1 – CE2 

 CM1 – CM2 

6. ແຕັ້ມຮບູ : ຮຽນເຕັກນກິການແຕັ້ມຮບູດັ້ວຍຄວາມມ ຸ່ວນຊ ຸ່ ນ. 

7. ທາສເີເທິງຝາໃຫັ້ເປັນເລ ອງລາວໃດໜ ຸ່ ງ(CE2-CM):  

ທາສເີເທິງຝາໃຫັ້ເປັນເລ ອງລາວຢຸ່າງມ ຸ່ວນຊ ຸ່ ນ ແລະ ສັ້າງສນັ 

8. ລອຍນ  ັ້າ (CM) : ຝ ກ ແລະ ຮຽນເຕັກນກິການລອຍນ  ັ້າທີຸ່ ຖ ກຕອັ້ງ 

9. ບານບັ້ວງ (CE2-CM): ຝ ກ ແລະ ຮຽນເຕັກນກິການ. 

10. ການເຮັດສວນ : ຮຽນຮູັ້ການເຮັດສວນໂດຍພ ດພນັຫ າຍຊະນດິ.  

ສ ົຸ່ງເສມີຈດິສ  ານ ກຮກັສາສິຸ່ ງແວດລອັ້ມ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ຫ າກຫ າຍກລິາ: ຕອນບຸ່າຍຖ ກແບຸ່ງອອກເປັນ 2 ພາກ ;  

- ພາກທີ 1 ນກັຮຽນຈະປຸ່ຽນຜຽນເຮັດ 2 ຫ   3 ກດິຈະກ  າທີຸ່ ກ ຸ່ຽວກບັ

ການເສມີທກັສະ… 

- ພາກທີ 2 ນກັຮຽນຈະຫ ິັ້ນກລິາເປັນກ ຸ່ມກາງແຈ ັ້ງ ຫ   ໃນຫອັ້ງຮຽນ. 

12. ກາຍະສນິ: ຮຽນຮູັ້ການຄວບຄ ມຮຸ່າງກາຍດັ້ວຍເຄ ຸ່ ອງຫ ິັ້ນ (ເຄ ຸ່ ອງຫ ິັ້ນ

ປະຄອງໂຕ,ໂຍນບານ …). 

13. ການຕ ຸ່ ສູັ້ດ ັ້ວຍໄມ ັ້ 1 (CM) : ຮຽນຮູັ້ສລີະປະພ ັ້ນຖານການຕ ຸ່ ສູັ້ດ ັ້ວຍ

ໄມ ັ້. ຮຽນຮູັ້ການຄວບຄ ມຮຸ່າງກາຍ. 

14. ລະຄອນເວທີ (CP-CE2) : ກະຕ ັ້ນໃຫັ້ມຄີວາມມ ຸ່ວນຊ ຸ່ ນໃນ

ການສະແດງເປັນຕວົລະຄອນໃດໜ ຸ່ ງ 

15. ສລີະປະສັ້າງສນັ (CE-CM) : ກະຕ ັ້ນການໃຫັ້ມຈີນິຕະນາການ

ຄວາມສວຍງາມ, ຮຽນຮູັ້ເຕັກນກິທີຸ່ ແຕກຕຸ່າງກນັຂອງສລີະປະ. 

16. ເຮັດຮບູພາບທີຸ່ ເຄ ຸ່ ອນໄຫວ (CM) : ເຂົັ້າໃຈຫ ກັການເຄ ຸ່ ອນໄຫວຂອງ

ຮບູພາບ (ການຜະຫ ິດ, ການຖຸ່າຍທ  າ). 

 

 

 

C  ກດິຈະກ  ານອກຫ ກັສດູທີຸ່ ກ ຸ່ຽວກບັການສ ກສາ: 

ໃນກອບຂອງກດິຈະກ  ານອກຫ ກັສດູ ໂຮງຮຽນຂ ສະເໜີທຸ່ານເຊັຸ່ ນດຽວກນັກ ຸ່ຄ 

ຊ ົຸ່ວໂມງຮຽນເພີັ້ມສ  າລບັນກັຮຽນຊ ັັ້ນປະຖມົ ເພ ອຊຸ່ວຍສອນບດົຮຽນໃຫັ້ເຂົັ້າໃຈເລິກ

ເຊງິຂ ັ້ນ. ການຈດັກ ຸ່ມນກັຮຽນຈດັຕາມລະດບັຊ ັັ້ນຮຽນ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ກດົລະບຽບສ  າລບັການດ  າເນນີກດິຈະກ  ານອກຫ ກັສດູການຮຽນ: 

1) ຖັ້າຫາກວຸ່າມນີກັຮຽນມາສະໝກັຮຽນໃນກດິຈະກ  າໃດໜ ຸ່ ງໝອັ້ຍກວຸ່າ 

8 ຄນົ ລງົມາ ກດິຈະກ  າດ ັຸ່ງກ ຸ່າວຈະບ ຸ່ ຖ ກດ  າເນນີການສອນ. 

2) ເວລາດ  າເນນີກດິຈະກ  ານກັຮຽນຈະຢູຸ່ໃນພາຍໄຕັ້ການດແູລຂອງຜູັ້ 

ຝ ກສອນ. ການໝາຍຊ ຸ່ ນກັຮຽນມໜີັ້າຈະເຮັດໃນຕ ົັ້ນຊ ົຸ່ວໂມງຮຽນ. 

3) ຜູັ້ປກົຄອງຂອງນກັຮຽນຊ ັັ້ນ MS ແລະ Gs ຕອັ້ງມາຮບັເອົາລກູ 

ຂອງຕນົໃນຫອັ້ງຮຽນອານ ບານໃນຕອນທັ້າຍຂອງຊ ົຸ່ວໂມງຮຽນ. 

4) ສ  າລບັນກັຮຽນຊ ັັ້ນປະຖມົພາຍຫ ງັເລີກຮຽນກດິຈະກ  າຜູັ້ຝ ກສອນຈະ 

ພານກັຮຽນມາລ ຖ ັ້າຜູັ້ປກົຄອງທີຸ່ ເດີຸ່ ນທາງເຂົັ້າຂອງໂຮງຮຽນຂ ໃຫັ້ຜູັ້

ປກົຄອງລ ຖ ັ້າຮບັລກູໃນຕອນໂມງເລີກຮຽນ. 

5) ສ  າລບັກດິຈະກ  າກລິາພວກເຮົາຂ ໃຫັ້ຜູັ້ປກົຄອງຈ ົຸ່ງຈດັແຈງເຄ ຸ່ ອງນ ຸ່ງຖ  

ຂອງລກູທຸ່ານໃຫັ້ເໝາະສມົເຊັຸ່ ນ : ເກບີກລິາ, ເສ ອຢ ດ, ສ ົົັ້ງຂາສ ັັ້ນ 

ແລະ ໝວກກນັແດດ. 

6) ກດິຈະກ  າທີຸ່ ຮຽນໃນວນັພ ດທຸ່ານສາມາດມາຮບັລກູທຸ່ານໄດັ້ໂດຍກງົທີຸ່

ເດີຸ່ ນຫ ິັ້ນຊ ັັ້ນປະຖມົຕ ັັ້ງແຕຸ່ 16ໂມງ ແລະ ຈນົເຖງິ 17ໂມງ ໂດຍ 

ຕອັ້ງແຈ ັ້ງຜູັ້ຝ ກສອນກດິຈະກ  າໃຫັ້ຊາບກອຸ່ນ. 

7) ສຸ່ວນກດິຈະກ  າທີຸ່ ີຮຽນນອກໂຮງຮຽນພວກເຮົາຈະຮບັຜິດຊອບສ ົຸ່ງ 

ນກັຮຽນໄປທີຸ່ ສະຖານທີຸ່ ຮຽນກດິຈະກ  າແຕຸ່ຜູັ້ປກົຄອງຕອັ້ງໄປຮບັເດັກ

ເອງທີຸ່  (ສເີມ  ອງ , VIS, ສະຖາບນັຝຣ ັຸ່ງ) ຕາມເວລາທີຸ່ ລະບ ໄວັ້ໃນ

ຕາຕະລາງຮຽນກດິຈະກ  າ. 

8) ຈ  າທີຸ່ ສ ດທີຸ່ ຜູັ້ປກົຄອງຈະຕອັ້ງມາຮບັລກູໃຫັ້ຕງົເວລາພາຍຫ ງັເລີກຮຽນ

ກດິຈະກ  າ 16ໂມງ ຫ   17ໂມງ.  ພາຍຫ ງັການສອນກດິຈະກ  າຜູັ້ຝ ກ

ສອນມກີດິຈະກ  າອ ຸ່ ນອກີ ຖັ້າຜູັ້ປກົຄອງມາຮບັເດັກຊັ້າທຸ່ານຈະຕອັ້ງ

ຈ ຸ່າຍຄຸ່າລວຸ່ງເວລາໃຫັ້ຜູັ້ຝ ກສອນ, ດ ັຸ່ງນ ັັ້ນຈ ຸ່ງຮຽກຮອັ້ງໃຫັ້ຜູັ້ປກົຄອງ

ມາຮບັເດັກໃຫັ້ຕງົເວລາ. 

ມາຮບັຊັ້າຫ ງັເລີກຮຽນກດິຈະກ  າ 5ນາທີ ຂ ັ້ນໄປ ຜູັ້ປກົຄອງຕອັ້ງຈ ຸ່າຍ

ຄຸ່າລວຸ່ງເວລາ, ທ ກໆ15 ນາທີ 5$, ກ ລະນທີີຸ່ ມາຮບັເດັກຊັ້າເປັນປະ

ຈ  າ ທາງໂຮງຮຽນມສີດິປະຕິເສດບ ຸ່ຮບັເອົາລກູທຸ່ານເຂົັ້າຮຽນກດິຈະ

ກ  າອກີຕ ຸ່ ໄປ. 



 

 


