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ນກັຮຽນທ ີ່ ບ ີ່ ເວ ົ້າພາສາຝຣ ັີ່ງ 
 

ໂຮງຮຽນຝຣ ັີ່ງນາໆຊາດວຽງຈນັ (LFIV) ມ ນກັຮຽນບາງຈ  ານວນທ ີ່ ບ ີ່ ເວ ົ້າພາສາຝຣ ັີ່ງ. 

ຄວນຮບັຮ ົ້ວ ີ່າໃນໂຮງຮຽນເດັກຮຽນພາສາຝຣ ັີ່ງເພ ີ່ ອໃຫົ້ຮ ົ້ເວ ົ້າ, ຮ ົ້ອີ່ານ, ຮ ົ້ຂຽນ ແລະ ຮ ົ້ນບັເລກເປັນພາສາຝຣ ັີ່ງ , ເຊັີ່ ນດຽວກນັພວກເຂ ານ  າ

ໄຊົ້ພາສາຝຣ ັີ່ງໃນການຮຽນວຊິາຮຽນອ ີ່ ນໆອ ກເຊັີ່ ນ :  ວທິະຍາສາດ, ພ ມສາດ, ປະຫວດັສາດ, ໄຊົ້ໃນການຫ ິົ້ນດ  ນຕ , ໄຊົ້ໃນການຫ ິົ້ນກລິາ 

ແລະ ຍງັໄຊົ້ໃນການຮຽນລອຍນ  ົ້າ ທງັໝ ດນ ົ້ແມ ີ່ນຕອົ້ງໄຊົ້ພາສາຝຣ ັີ່ງ. ໃນຊ  ີ່ວໂມງຮຽນພາສາອາຈານຈະຕ ລາຄາຄວາມສາມາດດົ້ານພາສາ

ເທ ີ່ ານ ັົ້ນ. 

ເດັກຮຽນໃນຫອົ້ງຮຽນທ ີ່ວໄປຕາມເກນອາຍແຸຕີ່ພວກເຂ າຈະໄດົ້ຮບັການສິດສອນພາສາຝຣ ັີ່ງເປັນພິເສດປະມານ 2 ຫາ 3ຊ  ີ່ວໂມງ ໃນໜ ີ່ ງ

ອາທິດ ພອົ້ມກບັນກັຮຽນທ ີ່ ມາໃໝີ່ໃນຫອົ້ງ (FLSCO)  ແລະ ຫ   ນກັຮຽນຫອົ້ງອ ີ່ ນ.   

. 

ຢ ີ່ເຮ ອນ ສ  າຄນັທ ີ່ ເດັກຕອົ້ງສ ບຕ ີ່ ຮຽນເວ ົ້າພາສາແມີ່. 

ເພ ີ່ ອຊວີ່ຍເຫ  ອລ ກທີ່ານ 
 

ໃນທກຸໆກ ລະນ ຈ  າເປັນຫ າຍທ ີ່ ທີ່ານຈະຕອົ້ງອະທິບາຍໃຫົ້ເດັກຮ ົ້ວ ີ່າຍອົ້ນຫຍງັຜ ົ້ປ  ກຄອງເລ ອກໃຫົ້ພວກເຂ າຮຽນໃນໂຮງຮຽນຝຣ ັີ່ງ. 

ເຊັນດຽວກນັພວກເຮ າຕອົ້ງການໃຫົ້ພາສາຝຣ ັີ່ງຖ ກເວ ົ້າ ແລະ ຖ ກຟງັຢ ີ່ເຮ ອນເພ ີ່ ອເປັນການສົ້າງການພ  ວພນັກບັໂຮງຮຽນ.  

ເພ ີ່ ອຊວີ່ຍເຫ  ອລ ກທີ່ານ ທີ່ານສາມາດ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຖົ້າທີ່ານບ ີ່ ເວ ົ້າພາສາຝຣ ັັີ່ງ : 

- ເບິີ່ ງໂທລະພາບເປັນພາສາຝຣ ັີ່ງ: ຊອົ້ງ TV5 Monde ທ ີ່ ມ  

ລາຍການ ໜງັກາຕ ນ ວນັຈນັ ເຖງິ ວນັສກຸ 16h-17h, ວນັເສ າ 

ແລະ ວນັອາທິດ 8h30-10h. 

 

- ໄປທ ີ່ ສະຖາບນັຝຣ ັີ່ງເປັນປະຈ  າ : ໄປທ ີ່ ຫອົ້ງສະໝດຸເພ ີ່ ອຢ ມປ ົ້ມ ຫ   

ອີ່ານປ ົ້ມ, ເບິີ່ ງໜງັ, ເບິີ່ ງໜງັກາຕ ນ, ຟງັເພງ, ໄປເບິີ່ ງການສະແດງ

ຕີ່າງໆທ ີ່ ມ  ສະເໜ , ໄປເບິີ່ ງຮ ບເງ າໃນວນັພດຸຕອນສວຍ. 

 

- ແລະ ເປັນຫຍງັທີ່ານເອງບ ີ່ ຮຽນເພ ົ້ມພາສາຝຣ ັີ່ງ ? 

 

 - ນ  າໄຊົ້ຖານຂ ົ້ມ  ນທ ີ່ ລະບດຸ ັີ່ງຕ ີ່ ໄປນ ົ້. 

 

 

 

 

. 

 

 

ຖົ້າທີ່ານເວ ົ້າພາສາຝຣ ັີ່ງ ຫ   ກບັຄ ສອນພິເສດ : 
 

- ເບິີ່ ງໂທລະພາບເປັນພາສາຝຣ ັີ່ງ: ຊອົ້ງ TV5 Monde ທ ີ່ ມ  ລາຍການ 

ໜງັກາຕ ນ ວນັຈນັ ເຖງິ ວນັສກຸ 16h-17h, ວນັເສ າ ແລະ ວນັອາທິດ 

8h30-10h.  
 

- ໄປທ ີ່ ສະຖາບນັຝຣ ັີ່ງເປັນປະຈ  າ : ໄປທ ີ່ ຫອົ້ງສະໝດຸເພ ີ່ ອຢ ມປ ົ້ມ ຫ   

ອີ່ານປ ົ້ມ, ເບິີ່ ງໜງັ, ເບິີ່ ງໜງັກາຕ ນ, ຟງັເພງ, ໄປເບິີ່ ງການສະແດງ

ຕີ່າງໆທ ີ່ ມ  ສະເໜ , ໄປເບິີ່ ງຮ ບເງ າໃນວນັພດຸຕອນສວຍ. 
 

- ຕອນຄ  ີ່າຂອງທກຸໆມ ົ້ໃຫົ້ອີ່ານຄ ນບ  ດຮຽນທ ີ່ ໄດົ້ຮຽນໃນຊ  ີ່ວໂມງຮຽນປ ກ 

ກະຕ ິແລະ ຖາມໃນບ  ດຮຽນທ ີ່ ບ ີ່ ເຂ ົ້າໃຈ. 
 

- ອີ່ານປ ົ້ມທ ີ່ ເປັນພາສາຝຣ ັີ່ງ, ຕ ີ່ ມາຕ ັົ້ງຄ  າຖາມຄວາມເຂ ົ້າໃຈ ແລະ ແປ 

ຄ  າສບັຖົ້າຈ  າເປັນ . 
 

- ຫ ິົ້ນເກມ ຫ   ການລະເຫ ັ ົ້ນຕີ່າງໆເປັນພາສາຝຣ ັີ່ງ. 
 

- ນ  າໄຊົ້ຖານຂ ົ້ມ  ນທ ີ່ ລະບດຸ ັີ່ງຕ ີ່ ໄປນ ົ້.  

http://www.lyceehoffet.org/
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 ບນັດາຂ ົ້ມ  ນ -   
- ສະຖາບນັຝຣ ັີ່ງ: ຖະໜ ນລົ້ານຊົ້າງ, +856 21 215 764,  www.if-laos.org  

- ເວບໄຊ (ຊ ັົ້ນອານບຸານ ແລະ ຊ ັົ້ນປະຖ  ມ) : 

ເວບໄຊຂອງຊອົ້ງໂທລະພາບ TV5 Monde : https://asia.tv5monde.com/ , www.tivi5mondeplus.com/ 

ເວບໄຊການສ ກສາ : www.mondedestitounis.fr/ , www.iletaitunehistoire.com/ 

- ວ ດ ໂອໃນລະບ  ບຢ ທ ບ : T’choupi / Petit Ours brun / L’âne Trotro / Peppa Pig en français / Père castor / Le petit Nicolas. 

ຊ  ີ່ວໂມງຮຽນພາສາຝຣ ັີ່ງສ  າລບັຜ ົ້ໃຫຍີ່ 

ສະຖານທ ີ່  ? 

ສະຖາບນັຝຣ ັີ່ງ  

ຖະໜ ນລົ້ານຊົ້າງ, BP 6572  

ວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 

ເວລາ ? 
ໃນຊວີ່ງກາງເວັນ, ໃນຊວີ່ງກາງຄ ນ 

ແລະ ເຊັີ່ ນດຽວກນັໃນວນັເສ າ. 

ຕດິຕ ີ່ 

ເບ ໂທ : (856-21)215764  

ເບ ແຟກ : (856-21)215766  

www.if-laos.org 

La responsable, en coordination avec les enseignants, enrichit le contexte d’apprentissage par la mise en valeur 

périodique  

ຫອ້ງສະໝຸດ ສູນຂອງຂ ້ ມູນ (BCD) 

ສະເໜີນັກຮຽນຊ້ັນປະຖົມເອກະສານທຸກໆຊະນິ ດ : ປ ້ ມ, 
ວາລະສານ, ປ ້ ມກາຕູນ, ເວບໄຊ້ ແລະ ອ ື່ ນໆ. 

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຫອ້ງສະໝຸດໂດຍປະສານກັບຄູເພ ື່ ອສົື່ ງເສີ ມ

ແລະ ພັດທະນາການຮຽນຮູ້ແຕື່ ລະໄລຍະໂດຍຈະຊອກ
ເອກະສານຫຼາຍຮູບແບບມາໃຫ້ເດັກໄດ້ອື່ ານ ແລະ ຮຽນ.

CDI-BCD
du LFIV

ສູນຂ ້ ມູນ ແລະ ຂື່ າວສານ (CDI) 

ສະເໜີນັກຮຽນຊ້ັນມັດທະຍົມເອກະສານທຸກໆຊະນິ ດ : ປ ້ ມ, 
ວາລະສານ, ເວບໄຊ້ ແລະ ອ ື່ ນໆ. 

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບສູນຂ ້ ມູນ ແລະ ຂື່ າວສານ ໂດຍປະສານກັບຄູ
ເພ ື່ ອສົື່ ງເສີ ມ ແລະ ພັດທະນາການຮຽນຮູ້ແຕື່ ລະໄລຍະໂດຍຈະ
ຊອກເອກະສານຫຼາຍຮູບແບບມາໃຫ້ເດັກໄດ້ອື່ ານ ແລະ ຮຽນ.

http://www.lyceehoffet.org/
http://www.if-laos.org/
https://asia.tv5monde.com/
http://www.tivi5mondeplus.com/
http://www.mondedestitounis.fr/
http://www.iletaitunehistoire.com/
http://www.if-laos.org/

