ກມ
ຸ່ ຊ ັ້ນປະຖ ົມ ແຕຊ
ຸ່ ັ້ນ CP ຫາ CM2

17.1- ຂນເລ
17.3 - ຂນເກັື່
ັ ີ້ ີ້ມຕ ີ້ນ / 17.2- ຂນປານກາງ/
ັ ີ້
ັ ີ້ ງ
22 : ຮຽນເຮັດອາຫານ (CE-CM) : ຝກເຮັດເຂີ້າໜມຫວານ ຫ ອາຫານຄາວ ໂດຍຈະໄຊເີ້ ວລາ 2ຊື່ວໂມງ.

A : ຮຽນເພີ້ມ
ັ້
1 : ລອຍນາັ້ (CM) : ຝຶກເຕກນິກການລອຍນ ັ້າທຸ່ ີຖືກຕອງັ້ ທີສະລອຍນາຂອງໂຮງຮຽນ
(HADXAYKHAO).
2 : ກິລາບານບວ
ັ້ ງ (CP-CM): ຫັ້ິນນາກນ, ຫິັ້ນຝາຸ່ ຍດຽວກນ, ຫິັ້ນແຂງຸ່ ຂນກນ...

18 : ຫາກຫາຍກິລາ : ຕອນບາຸ່ ຍຖືກແບງຸ່ ອອກເປນ 2 ພາກ ;
- ພາກທີ 1 ນກຮຽນຈະປຸ່ຽນຜຽນເຮດ 2 ຫື 3 ກິດຈະກາທີຸ່ ກຽຸ່ ວກບການເສີມທກສະ…
- ພາກທີ 2 ນກຮຽນຈະຫິັ້ນກິລາເປນກມ
ຸ່ ກາງແຈງັ້ ຫື ໃນຫອງັ້ ຮຽນ.

19: ຫາກຫາຍກິດຈະກາສາລບວນພດຕອນບາຸ່ ຍ :
3 : ກິລາບານເຕະ : ຝຶກເຕກນິກ ແລະ ທກສະ ທີຸ່ ເດີຸ່ ນກິລາໂຮງຮຽນ (HADXAYKHAO)
4 : ກາຍຍະສິນ (CP-CM) :ພດທະນາການຄວບຄມຮາຸ່ ງກາຍດວ
ັ້ ຍເຄືຸ່ ອງຫິັ້ນ (ເຄືຸ່ ອງຫິັ້ນປະຄອງໂຕ, ໂຍນບານ
…).

19.1- ຮຽນຫັ້ິນລະຄອນເວທີ (CE-CM) : ກະຕນ
ນ ມີຄວາມເອົ າໃຈໃສ ຸ່ ແລະ ມີສະມາທິ
ີ ວາມມວນຊືຸ່
ັ້ ໃຫມ
ັ້ ຄ
ຸ່
ໃນການສະແດງເປນຕ ົວລະຄອນໃດໜຶຸ່ງ.
19.2- ປະດິດຫດຕະກາດວ
ັ້ ຍສິຸ່ ງຂອງເຫືອໄຊ:ັ້ ກະຕນ
ັ້ ຄວາມຄິດສາັ້ ງສນ, ຮຽນຮູເັ້ ຕກນິກໃໝໆ
ຸ່ ,ຮວບຮວມ, ຕດ,
ຕິດ ສິຸ່ ງຂອງປະຈາວນທີຸ່ ເຫືອໄຊໃັ້ ຫສ
ັ້ າມາດນາມາໄຊໄັ້ ດໃັ້ ໝຸ່ .

5 : ປະດິດຫດຕະກາ (CP-CM) : ມເປີ້າໝາຍເພື່ ອກະຕນ
ັ້ ຄວາມຄິດສາັ້ ງສນ.
ັ້ ໄຊຄ
6 : ສາັ້ ງເກມການລະຫິັ້ນ (CP-CM): ສາີ້ ງການຫິັ້ນເກມເທິງແຜນ
ຸ່ ເກມໂດຍນກຮຽນເອງໂດຍການເນນ
ັ້ ວາມ

19.3- ຮຽນພບເຈຍໃຫ
ເັ້ ປນຮູບຕາຸ່ ງໆ (CP-CM) : ຮຽນສີລະປະການພບເຈຍ
ັ້
ັ້ ເຕກນິດຈາກປະເທດຍິປຸ່ນ.
ີ້ (CP-CM) : ພດ
ີ້ ທື່ ຫາກຫາຍ.
19.4-ຮຽນເຕັນ
ເປດກວງີ້ ສຮ
ັ ທະນາຄວາມໝນໃຈໃນໂຕເອງ.
ັ ີ້
ື່ ບແບບການເຕັນ

ຄິດ, ການພິຈາລະນາ, ການ ົດນາກນກ ົດລະບຽບຂອງເກມ.
7 : ຮຽນແຕມ
ັ້ ແລະ ແຕມ
ັ້ ຮາຸ່ ງຮູບກາຕູນ (CE-CM) : ພດທະນາວິທີການແຕມ
ັ້ ຮູບ ແລະ ການຮາຸ່ ງແບບແຕມ
ັ້

ກມ
ຸ່ ຊ ັ້ນອານບານ (MS ແລະ GS):

ຮູບຢາຸ່ ງສາັ້ ງສນ.
8 : ລະຄອນຫນ
ຸ່ ເງົາຕກກະຕາ ລະຄອນໃນເງົາມືດ (CE1-CM) : ສາັ້ ງ ແລະ ສະແດງດວ
ັ້ ຍຕ ົນເອງລະຄອນຫນ
ຸ່

ກິດຈະກາ ໃນວນພດຕອນບາຸ່ ຍ

ເງົາຕກກະຕາໃນເຊົ າມືດ.
20 : ຟັງນິທານ : ພດ
ັ ທະນາການຟັງ, ສະມາທ. ພາສາ ແລະ ໄວຍາກອນ. ສາີ້ ງໃຫມ
ີ້ ຈິນຕະນາການ.
9 : ປະດິດລະຄອນຫນ
ຸ່ ຕກກະຕາ (CE2-CM):ປະດິດຫນ
ື່ ຕກກະຕາໂດຍອງຕາມນິທານ ຫ ເລື່ ອງລາວໃດໜື່ ງ.
21 : ແຕມ
ີ້ ຮບ-ປະດິດ : ເຮັດກິດຈະກາດວ
ີ້ ຍຄວາມຄິດສາີ້ ງສ ັນໂດຍການສາີ້ ງສ ັນດາີ້ ນສລະປະ.
10 : ຮຽນສີລະປະ (CP-CM) : ພດທະນາຄວມຄິດສາັ້ ງສນ ແລະຄວາມຄິດທີຸ່ ງດງາມຂອງເດ
ກ.
ົ
11 : ຮຽນພບເຈຍໃຫ
ເັ້ ປນຮູບຕາຸ່ ງໆ (CP-CM) : ຮຽນສີລະປະການພບເຈຍ
ັ້
ັ້ ເຕກນິດຈາກປະເທດຍິປຸ່ນ.
12 : ຮຽນຫັ້ິນລະຄອນເວທີ (CE -CM) : ກະຕນ
ນ ມີຄວາມເອົ າໃຈໃສ ຸ່ ແລະ ມີສະມາທິ
ີ ວາມມວນຊືຸ່
ັ້ ໃຫມ
ັ້ ຄ
ຸ່
ໃນການສະແດງເປນຕ ົວລະຄອນໃດໜຶຸ່ງ.
13 : ຫັ້ິນໝາກດາັ້ ມ (CE2-CM) : ຮຽນພືືັ້ນຖານເຕກນິກການຫິັ້ນເກມໝາກດາັ້ ມ.

ກມ
ັ ີ້ ັດທະຍມ
ື່ ຊນມ

14 : ດ ົນຕີ ແລະ ຮອ
ັ້ ງເພງ (CE1-CM): ເພືຸ່ ອກະຕນ
ັ້ ການຟງ ແລະ ຄວາມຖືກຕອ
ັ້ ງຂອງສຽງດ ົນຕີ ແລະ

ຮຽນຫັ້ິນລະຄອນເວທີ : ກະຕນ
ນໃນການສະແດງຮວ
ີ ວາມມວນຊືຸ່
ັ້ ໃຫມ
ັ້ ຄ
ຸ່
ຸ່ ມກນ.ຝກຊອມ
ີ້ ການສະແດງໃດໜື່ ງ.

ການຕີຄວາມ.

- ຊນມ
ມຕ ີ້ນ (6ème-4ème)
ັ ີ້ ດທະຍ
ັ

15 : ນິທານ (CP- CE) : ເພີັ້ມທກສະການຟງ, ການມີສະມາທິກບພາສາເວົັ້າ ແລະ ໄວຍະກອນ.

- ຊນມ
ມປາຍ THEATRE’HOFF (3ème-Terminale)
ັ ີ້ ດທະຍ
ັ

ກະຕນ
ີ ວາມຄິດສາັ້ ງສນ ແລະ ຈິນຕະນາການຕາມນິທານທີຸ່ ໄດຟ
ັ້ ໃຫມ
ັ້ ຄ
ັ້ ງ.
16 : ຮຽນຮທ
ັ ສະການກະຕນ
ີ້ ກ
ີ້ ຮາງກາຍໂດຍການສະແດງອອກມາ (CP-CE) : ພດທະນາຄວມເຊືຸ່ ອໝ ັ້ນໃນໂຕ
ເອງ ແລະ ຮູຟ
ັ້ ງຄວາມຕອງັ້ ການຂອງຮາຸ່ ງກາຍ.
17 : ກິລາຢໂດ : ຝຶກເຕກນິກກິລາຢູໂດທີຸ່ ຖືກຕອງັ້ .

ກິດຈະການອກຫກສູດທີຸ່ ກຽຸ່ ວກບການສຶກສາ:
ໃນກອບຂອງກິດຈະການອກຫກສູດໂຮງຮຽນຂສະເໜີທາຸ່ ນເຊຸ່ ນດຽວກນກຸ່ ຄືຊຸ່ວົ ໂມງຮຽນເພີັ້ມສາລບນກຮຽນຊ ັ້ນປະຖ ົມ
ັ້ . ການຈດກມ
ເພືອຊວ
ຸ່ ຍສອນບ ົດຮຽນໃຫເັ້ ຂົັ້າໃຈເລິກເຊິງຂຶນ
ຸ່ ນກຮຽນຈດຕາມລະດບຊ ັ້ນຮຽນ.

ກ ົດລະບຽບສາລບການດາເນີນກິດຈະການອກຫກສູດການຮຽນ:
ກິດຈະກາດງຸ່ ກາຸ່ ວຈະຖືກດາເນີນການສອນກຸ່ ຕຸ່ ເມືຸ່ ອມີຈານວນນກຮຽນມາສະໝກພຽງພ.
ສາລ ັບກິລາຢໂດໂຮງຮຽນຈະບື່ ມຊດກິລາໃຫ.ີ້

ກມ
ິ ຈະກາຂອງ LFIV
ຸ່ ກດ
2018-2019

ີ້ ນສຂະພາບຂອງເດັກ. ພວກເຮາຂໃຫທ
ສາລ ັບກິດຈະກາກິລາໂຮງຮຽນຈະຂເບິື່ ງໃບຢັງຢ
ີ້ າື່ ນຜປ
ີ້ ກຄອງຈງື່ ກວດ
ກາເບິື່ ງໃຫເີ້ ດັກໃສຊ
ັ ີ້ ໝວກກ ັນແດດ ຊດກິລາ.
ື່ ດກິລາທື່ ເໝາະສມເຊັື່ ນ :ເກບກິລາ ເສີ້ອຢດ ໂສງີ້ ຂາສນ
ັ້ ຊືຸ່ ນກຮຽນກອນ
ເວລາດາເນີນກິດຈະການກຮຽນຈະຢູຸ່ໃນພາຍໄຕກ
ັ້ ານດູແລຂອງຜູຝ
ັ້ ຶກສອນ ຈະມີການເອີນ
ຸ່ ເລີັ້ມ
ກິດຈະກາເພືຸ່ ອກວດສອບຈານວນ.

ຄາຸ່ ສະໝກຕຸ່ ປີການຮຽນ

ຜູປ
ົ ຄອງຂອງນກຮຽນຊ ັ້ນອານບານຕອງັ້ ມາຮບເອົ າລູກຂອງຕ ົນໃນຫອງັ້ ຮຽນອານບານໃນຕອນທາັ້ ຍຂອງຊຸ່ວົ
ັ້ ກ

1h

ຕຸ່ ອາທິ ດ

70$

1h30

ຕຸ່ ອາທິດ

100$

ໂມງຮຽນກິດຈະກາ.
ສາລບນກຮຽນຊ ັ້ນປະຖ ົມພາຍຫງເລີກຮຽນກິດຈະກາຜູຝ
ົ ຄອງທີຸ່ ເດີຸ່ ນທາງ
ັ້ ຶກສອນຈະພານກຮຽນມາລຖາັ້ ຜູປ
ັ້ ກ
ເຂົັ້າຂອງໂຮງຮຽນຂໃຫຜ
ົ ຄອງລຖາັ້ ຮບລູກໃນຕອນໂມງເລີກ.
ັ້ ປ
ັ້ ູ ກ
ກິດຈະກາທີຸ່ ຮຽນໃນວນພດທາຸ່ ນສາມາດມາຮບລູກທາຸ່ ນໄດໂັ້ ດຍກ ົງທີຸ່ເດີຸ່ ນຫິັ້ນຊ ັ້ນປະຖ ົມຕ ັ້ງແຕ ຸ່ 16ໂມງ ແລະ
ຈ ົນເຖິງ 17ໂມງ ໂດຍຕອງັ້ ແຈງຜູ
ັ້ ຝ
ັ້ ຶກສອນກິດຈະກາໃຫຊ
ັ້ າບ.
ສວ
ຸ່ ນກິດຈະກາທີຸ່ ີຮຽນນອກໂຮງຮຽນພວກເຮົາຈະຮບຜິດຊອບສຸ່ງົ ນກຮຽນໄປທີຸ່ ສະຖານທີຸ່ ເຮດກິດຈະກາໂຮງຮຽນ
ທີຸ່ ຫາດຊາຍຂາວໂດຍລ ົດໂດຍລ ົດຮບ-ສຸ່ງົ ຂອງໂຮງຮຽນ ແຕຂ
ົ ຄອງຕອງັ້ ໄປຮບເດກເອງທື່ ໂຮງຮຽນ
ຸ່ າກບຜູປ
ັ້ ກ
ຫາດຊາຍຂາວຕາມເວລາທີຸ່ ລະບໄວໃັ້ ນຕາຕະລາງຮຽນກິດຈະກາ.

2h

ຕຸ່ ອາທິ ດ

140$

ວນພດ ຄາຸ່ ສະໝກທງໝ ົດ 200$
ັ້ ຜ
(ໃນມືນ
ີັ້ ປ
ົ ຄອງສາມາດມາຮບລູກຂອງທາຸ່ ນໄດລ
ັ້ ູ ກ
ັ້ ະຫວາຸ່ ງ 16h ແລະ 17h).
ນ ັກຮຽນທນ : ຄາຸ່ ສະໝກຄິດໄລຕ
ຸ່ າມເປີ ເຊນຂອງທຶນການສຶກສາທີຸ່ ໄດຮ
ັ້ ບ.

ຈາທີຸ່ ສດທີຸ່ ຜູປ
ົ ຄອງຈະຕອງັ້ ມາຮບລູກໃຫຕ
ັ້ ກ
ັ້ ົງເວລາພາຍຫງເລີກຮຽນກິດຈະກາ 16ໂມງ30 ຫື 17ໂມງ30.
ພາຍຫງການສອນກິດຈະກາຜູຝ
ິ ຈະກາອືຸ່ ນອີກທີຸ່ ຕອງັ້ ຮບຜິດຊອບຖາັ້ ຜູປ
ົ ຄອງມາຮບເດກຊາັ້
ັ້ ຶກສອນມີກດ
ັ້ ກ
ທາຸ່ ນຈະຕອງັ້ ຈາຸ່ ຍຄາຸ່ ລວງຸ່ ເວລາໃຫຜ
ົ ຄອງມາຮບເດກໃຫຕ
ັ້ ຝ
ັ້ ູ ຶກສອນ, ດງຸ່ ນ ັ້ນຈຸ່ ງຶ ຮຽກຮອງັ້ ໃຫຜ
ັ້ ປ
ັ້ ູ ກ
ັ້ ົງເວລາ.
ມາຮບຊາັ້ ຫງເລີກຮຽນກິດຈະກາ 5ນາທີຂນ
ຶັ້ ໄປ , ທກໆ15 ນາທີທຸ່ ີກາຍ ຜູປ
ົ ຄອງຕອງັ້ ຈາຸ່ ຍຄາຸ່ ລວງຸ່ ເວລາ 5$ .
ັ້ ກ

ຂ ັ້ນຕອນການສະໝກ
1- ຂຽນແບບຟອມສະໝກສາລບລູກທາຸ່ ນແຕລ
ຸ່ ະຄ ົນ ແລະ ໃຫມ
ັ້ າສຸ່ ງົ ທີຸ່ ໂຮງຮຽນ
ກອນ
ຸ່ ວນພະຫດທີ 6 ກນຍາ .
ຸ່ ົ ມາຊາລະຄາຸ່ ສະ
2- ສາລບຜູປ
ົ ຄອງທີຸ່ ໄດສ
ັ້ ກ
ັ້ ຸ່ ງົ ແບບຟອມສະໝກແລວ
ັ້ ,ໃຫທ
ັ້ າຸ່ ນຈງ

ຜູປ
ັ້ ະສານງານກິດຈະການອກໂມງຮຽນ : ບນສກ ສິດທິວ ົງ
Tel: 020 77 17 63 93 – periscolaire@lfiv.org

ັ້ ຽວເທົຸ່ ານ ັ້ນ ແຕ ຸ່ 9h ຫາ 12h ທີຸ່ ເດີຸ່ ນທາງເຂົັ້າ
ໝກໃນວນເສົ າທີ 8 ກນຍາ ມືດ
ໂຮງຮຽນທີຸ່ ທາຸ່ ເດືຸ່ ອ.

