ADOSPHÈRE : INTRODUCTION
MÉTHODOLOGIQUE
เป็ นสื่ อการเรี ยนสําหรับวัยรุ่ น มี 4 เล่ม เล่ม 1-3 ครอบคลุมเนื้อหาตามมาตรฐานทางภาษา
ของสภายุโรป CECRL เพื่อการสอบ DELF A1 A2 ผูเ้ ขียนแบบเรี ยนชุดนี้ คาดหวังว่า หนังสื อแต่ละเล่มจะใช้
เวลาเรี ยนประมาณ 50-60 ชัว่ โมงเท่านั้น แต่สาํ หรับการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นสาระ
การเรี ยนรู ้เพิ่มเติม จัดให้มีการสอน 1-2 หน่วยการเรี ยน คือ 2 คาบ หรื อ 4 คาบต่อสัปดาห์ การใช้สื่อการเรี ยนชุดนี้
สําหรับการจัดการสอน 2 คาบต่อสัปดาห์ หนึ่งปี จะใช้ เวลาเรี ยนจํานวนประมาณ 70 คาบ สําหรับการจัดการสอน
4 คาบต่อสัปดาห์ ปี หนึ่ ง ๆ ก็จะมีเวลาเรี ยนประมาณ 140 คาบ ดังนั้น การทีจ
่ ะใช้ สื่อชุดนี้ ถึงเล่ มใด จึงขึน้ อยู่กบั
สภาพการเรียนการสอนของแต่ ละโรงเรียน อย่างไรก็ตาม ระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยคงไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยน
ไปถึง Adosphère 4 ซึ่งจะเป็ นการเรี ยนทบทวนเนื้อหาทั้งหมดของการสอบ A2 และเตรี ยมการสอบ B1 สําหรับ
ผูท้ ี่จะไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
Adosphère

การเรี ยนการสอนด้วยสื่ อการเรี ยนชุด Adosphère เป็ นการเรี ยนภาษาฝรั่งเศสโดยนํานักเรี ยนเข้าไปสู่
โลกของวัยรุ่น ตัวบทเรี ยนจึงเป็ นการพบและทําความรู ้จกั กับวัยรุ่ นฝรั่งเศส ชายและหญิงรวม 8 คนที่จะคุยกัน
ในเรื่ องที่ตนชอบ ประสบการณ์ ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนภาพ และข้อมูลข่าวสารที่ตนประทับใจ
แบบเรียนแบ่ งออกเป็ น 8 modules แต่ ละ module เป็ นชื่อของวัยรุ่น เช่ น Lucille, Xavier, Lise et Léa,
Loïc, Imane, Oscar, Alice, Samuel แต่ ละโมดุลแบ่ งย่ อยออกเป็ น 4 Leçons คือ Leçon 1 : Moi et les autres
้ หา แบบฝึ กหัด
Leçon 2 : Ma page perso , Leçon 3 : Mes découvertes และLeçon 4 Ma page culture เนือ
วิธีสอนของทั้ง 8 โมดุล สอดคล้ องกับหลักสู ตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 4 สาระ (Strands) คือ
สาระที่ 1. ภาษาเพือ่ การสื่ อสาร (Communications) จะเห็นได้จาก ตารางการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารในคูม่ ือครู
หน้า 14 Apprendre à : saluer, dire son nom et demander le nom de quelqu’un, dire ce qu’on aime
et ce qu’on déteste, etc. พร้อมทั้งแบบฝึ กทางภาษาในรู ปของภาระงาน (tâches) เป็ นชิ้น ๆ เช่น faire
connaissance avec de nouveaux copains, fabriquer une affiche pour présenter sa bande de copains,

การทําแบบฝึ กทีเ่ ป็ นภาระงาน (tâches) ไม่ ใช่
แบบฝึ กหัดชนิดให้ เปลีย่ นเอกพจน์ เป็ นพหูพจน์ หรือเปลีย่ นเพศชายเป็ นเพศหญิงแต่ เป็ นแบบฝึ กทีป่ ระกอบด้ วย
ความคิดริเริ่มและสร้ างสรรค์ การใช้ภาษาเพื่อสื่ อสารโดยผ่านตัวละครซึ่งเป็ นวัยรุ่ น มีท้งั การสื่อสารเรื่องของ
réaliser une enquête sur les sacs des garçons et des filles
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ตนเอง la sphère privée (moi) การสื่ อสารในสั งคม la sphère sociale (moi et les autres, les copains et
ั ชอบทํา ฉัน
les copines) และการสื่ อสารในโลกกว้ าง la sphère publique (<ฉัน> และโลก รวมทั้งสิ่ งที่ฉน
สนใจ และฉันอยากรู ้อยากเห็น ฉันใฝ่ ฝัน เป็ นการสื่ อสารที่เริ่ มจากตนเองออกไปสู่โลกกว้าง สาระที่ 1 นี้ จึง
สัมพันธ์กบั สาระที่ 4 อย่างชัดเจน
สาระที่ 2. ภาษาและวัฒนธรรม (Cultures) การสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารด้วยการใช้ actes de parole ควบคูก่ บั
การทํากิจกรรมที่จะนํา actes de parole ไปใช้ในสถานการณ์ที่สมจริ ง การสอนหลักการใช้ภาษาหรื อไวยากรณ์ จะ
เรี ยงลําดับจากง่ายไปหายาก หรื อจากขั้นพื้นฐานไปสู่ข้นั สูงขึ้นและยากขึ้นตามลําดับ พร้อมทั้งฝึ กการออกเสี ยง
ศึกษาวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศสและประเทศที่พดู ภาษาฝรั่งเศส (francophones) และเปรี ยบเทียบกับ
วัฒนธรรม ของนักเรี ยนด้วย
สาระที่ 3. ภาษากับความสั มพันธ์ กบั กลุ่มสาระการเรียนรู้อนื่ (Connections) ชุดการเรี ยนการสอน Adosphère
ได้จดั ทําเนื้อหาบูรณาการการใช้ภาษาฝรั่งเศส กับการเรี ยนรู ้วิชาอื่น ๆ อย่างชัดเจนมาก เช่น บูรณาการกับวิชา
คณิ ตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาศิลปะ วิชาพลศึกษา และแม้แต่กบั วิชาหน้าที่พลเมือง
สาระที่ 4. ภาษากับความสั มพันธ์ กบั ชุ มชนโลก (Communities) นักเรี ยนสามารถนําประสบการณ์ทางภาษาและ
วัฒนธรรรมจากการเรี ยนรู ้ไปใช้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในโรงเรี ยน ในบ้าน ในชีวิตประจําวัน ในสังคม ใน
ประเทศและต่างประเทศ เริ่ มจากตนเองไปสู่การติดต่อกับโลกภายนอก
ADOSPHÈRE, des choix méthodologiques การเลือกวิธีการสอนซึ่งเป็ นเจตนารมณ์ ของ
ผู้เขียน แบบเรียน
การเรี ยนภาษาฝรั่งเศสด้วยสื่ อการสอนชุดนี้ จะใช้วธิ ี การสอนโดยการนําเข้าสู่โลกของวัยรุ่ นที่มีการพัฒนาการใน
มิติต่างๆ ผ่านตัวละครชาย-หญิง 8 คน แต่ละคนจะเสนอโลกที่อยูร่ อบตัวของตน นําไปสู่การใช้ภาษาในการ
สื่ อสาร ตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น
ในบทเรี ยนเริ่ มต้น Module 0 เป็ นการนําเสนอให้รู้จกั กับตัวละครแต่ละคน เขาจะพูดถึงตัวเอง เพื่อนของเขา
รสนิยม งาน ประสบการณ์ ดนตรี ที่ชอบ บทความ ข่าวที่เขาประทับใจ ภาพถ่าย ซึ่ งจะเป็ นสื่ อการเรี ยนที่กระตุน้
ความสนใจวัยรุ่ น
มีเพื่อนหลายคน เช่น Lise et Léa คู่ฝาแฝด และ Imane เธอจะอยูก่ บั แก๊งค์เพื่อนชาย-หญิงของเธอ
- Lucille
เสมอ เธอเป็ นสมาชิกกลุ่มที่ชอบแลกเปลี่ยนภาพถ่ายทางอินเตอร์เน็ตและชอบอวดว่ามีอะไรในกระเป๋ า
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- Xavier

เป็ นแฟนวีดิโอเกมและอินเตอร์เน็ต เขาจะเสนอตัวละครที่เขาสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมและพูดถึงรสนิยม

ของเขา
เป็ นฝาแฝด ทั้งสองคนชอบงานศิลปะ งานครี เอทีฟ และชอบเสื้ อผ้าแฟชัน่ ฝาแฝดทั้งสองจะพูดถึง
ความเหมือนกันและความต่างกันของเขา
่ ี่ปารี ส เขต 13 (ซึ่ งเป็ นถิ่นที่มีคนต่างชาติอยูม่ าก) เธอรักเขตที่เธออาศัยมาก เธอจะพูดถึงถิ่นที่
- Imane อาศัยอยูท
เธออยู่ การเดินทาง และการเคารพกฏการจราจร
- Oscar ชอบดนตรี ชอบจัดงานเทศกาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานเป็ น ดี เจ และงานวันเกิดของเขา
- Alice ชอบการเดินทางไกลไปยังประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสกับครอบครัวของเธอ เธอได้ไปเที่ยว เกาะ la
Réunion le Sénégal, le Québec ซึ่ งเป็ นประเทศของตากับยายของเธอ เธอชอบจดบันทึกประจําวัน
- Samuel รักธรรมชาติและสัตว์เลี้ยง จะพูดถึงสัตว์ที่เขาชอบมาก และ เขาอยากจะตั้งชมรม <รักธรรมชาติ> Club
nature กับเพื่อน ๆ ของเขา
- Lise et Léa

ADOSPHÈRE, la méthodologie
แนวการสอนยึดหลัก Une perspective actionnelle ซึ่งเป็ นการสอนแบบระบบฝึ กปฏิบตั ิการทางภาษาตามที่
สภายุโรปกําหนด จึงมีแบบฝึ กปฏิบตั ิมาก เพื่อพัฒนาทักษะทั้งสี่ ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร โดยวางพื้นฐาน
ความสามารถเฉพาะตัว (compétence individuelle) ให้เกิดในตัวนักเรี ยน และทักษะการเชื่อมโยง
(compétences transversales) หรื อการบูรณาการภาษาฝรั่งเศสกับวิชาต่าง ๆ อันจะเห็นได้ในการให้ทาํ กิจกรรม
ภาระงาน (des tâches) ทีหลากหลาย ซึ่ งเป็ นการฝึ กคิดอย่างมีวิจารณญาณ ฝึ กการแก้ปัญหา ให้ทาํ กิจกรรมกลุ่ม
เป็ นส่ วนใหญ่ ในตอนท้ายของ 3 โมดุลคือใน leçon 1 2 และ 3 จะมีภาระงาน ( une tâche ) เป็ นชิ้น
มอบหมายให้นกั เรี ยนดําเนินการ
ภาระงาน (des tâches) จะมีหลากหลาย เช่น faire un sondage, créer un personnage de jeu vidéo, écrire

une annonce et y répondre, réaliser le trombinoscope de la classe (ทําเนียบเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนโพ้สต์รูป
และข้อมูลส่วนตัวของเพื่อน ในห้องเรี ยนเหมือนในเฟซบุค้ ) créer des vêtements originaux, réaliser une
brochure sur un sport, interviewer un sportif, faire visiter son quartier, jouer au jeu du code de la
rue, inviter ses copains à une fête, imaginer une super journée d’anniversaire, organiser une fête,
donner des nouvelles de sa famille, écrire un journal de voyage, réaliser un dépliant touristique sur
un pays, organiser ses vacances, créer un club nature, créer une fiche sur son animal préféré et jouer
à un quiz sur les animaux.
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นอกจากนี้แต่ละโมดุลจะมีภาระงาน (une tâche) ที่ต่อยอดไปยังการเขียนในสมุดแบบฝึ กหัด (cahier d’activités)
ซึ่ งเรี ยกว่า le Dossier perso เป็ นการบ้านให้นักเรียนทําเองเพื่อฝึ กความแม่นยําในการใช้ภาษา บทเรี ยนรวม 8
โมดุล จะมี 8 ภาระงาน (tâches) พร้อมทั้งให้กรอบหรื อแนวทางในการทําแต่ละกิจกรรมที่เรี ยกว่า un canevas de
production นักเรี ยนจะสะสมกิจกรรมที่ตนเองสร้างขึ้นซึ่ งเป็ นการเขียน มีภาพประกอบ จัดแสดงเป็ นผลงานรวม
ของห้องเรี ยนได้
บทเรี ยนแต่ละบท จะเป็ น”หน้าคู”่ (double page) โดยมีตวั บทเรี ยนอยูท่ างซ้ายมือ และแบบฝึ กทักษะต่างๆ
อยูท่ างขวามือ ทําให้การเรี ยนและการฝึ กปฏิบตั ิ ทําได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึ ก expression orale en interaction
ั พันธ์ หรื อการถาม-ตอบ และการพูดอย่างต่อเนื่อง แบบให้แนะนําตัวว่าเป็ น
et en continue (การพูดอย่างมีปฏิสม
ใครอยูท่ ี่ไหนทําอะไร พูดโต้ตอบต่อเนื่องไปจนจบ) compréhension orale (ฝึ กความเข้าใจในการฟัง) expression
et compréhension écrite (การอ่านและการเขียนจากเรื่ องที่อ่าน) ทั้งตัวบทเรี ยนและแบบฝึ ก จะเป็ นเรื่ องที่สนุก
และเร้าความสนใจของวัยรุ่ น ผูจ้ ดั ทําแบบเรี ยนได้ยดึ หลักพัฒนาการทางภาษาจากง่ายไปหายาก ตามที่สภายุโรป
CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues) กําหนดไว้ พร้อมทั้งวางแนวทางใน
เตรี ยมการสอบ DELF เพื่อวัดมาตรฐานสากล (Diplômed’études en langue française)
การพัฒนาทักษะทางการสื่ อสารของแบบเรี ยนชุดนี้ ใช้องค์ประกอบทางภาษา เช่น phonétique, lexique,
grammaire, communication โดยให้ความสําคัญในการเรี ยนหลักภาษาและการฝึ กเพื่อการผนึ กความจําอย่างเป็ น
การพัฒนาทักษะการฟัง compréhension
ระบบ (systématisation) ด้วยกิจกรรมที่สนุกและมีปฏิสมั พันธ์กนั
oral ก็ให้ความสําคัญมาก เช่น ให้ฟังเสี ยงธรรมดา ฟั งเสี ยงตัวอักษร ไปจนถึงการฟัง documents <authentiques>
(สื่ อบันทึกเสี ยงจริ งเช่น การสัมภาษณ์ การพยากรณ์อากาศ) การฝึ กออกเสี ยง phonétique ก็จะเป็ นการฝึ กใน
บริ บท ไม่ใช่ออกเสี ยงเป็ นคํา ๆ ลอย ๆ คําศัพท์ที่เรี ยน รวมทั้งเพลง ก็จะมีบนั ทึกเสี ยงให้นกั เรี ยนฟังทบทวนเอง
ได้ เพื่อผนึกความจําด้านคําศัพท์
ในตอนท้ายหน้าหนังสื อเรี ยน จะมีคาํ เตือนเป็ นระยะ ๆ เพื่อให้นกั เรี ยนเปิ ดดู คําศัพท์ ซึ่งมีภาพประกอบ (lexique
illustré) จํานวน 150 คํา ทั้งนี้ เพื่อให้บรรยากาศก่อนเริ่ มเรี ยนคึกคัก ไม่เงียบเหงา นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการ
เรี ยน กล้าพูด กล้าบอกสิ่ งที่ตนรู้ หรื อเพื่อฝึ กโครงสร้างใหม่ทางภาษาแบบมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อน ๆ ในห้องเรี ยน
การเลือกหัวข้ อเรื่อง ที่เหมาะกับวัยของนักเรี ยน รวมทั้งการเลือกสื่ อหรื อเอกสารประกอบบทเรี ยน จะทําให้
นักเรี ยน เกิดแรงกระตุน้ เกิดความสนใจในการเรี ยน และเปิ ดโลกทัศน์ไปสู่โลกภายนอก
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การฝึ กทักษะทั้งสี่ ทางภาษา (les quatre compétences) หนังสื อเรี ยนเล่มนี้ใช้สื่อและกิจกรรมที่หลากหลายในการฝึ ก
ทักษะให้นกั เรี ยนสามารถเข้าใจ และใช้ภาษาในการสื่ อสาร โต้ตอบได้ หรื อพูดอย่างต่อเนื่องได้ รวมทั้งการเขียนจดหมายแบบ
ส่ วนตัว หรื อ การเขียนที่เป็ นทางการ แยกลักษณะของสื่ อและกิจกรรมได้ ดังนี้
- Typologie de documents d’accroche pour écouter (รู ปแบบของสื่ อการฟัง) : conversations <authentiques>
de la vie de tous les jours, interviews, conversations téléphoniques, extraits d’émissions de radio, de jeux,
de témoignages, audio-guide de musée, (เครื่ องฟังการนําชมพิพิธภัณฑ์), chanson
- Typologie de documents d’accroche pour lire

(รูปแบบของสื่อการอ่าน)

: petites annonces, forums, méls

(courriel/e-mail) :, invitations, articles d’actualité, reportage, affiches, concours, panneaux, documents
informatifs, brochure touristique, lettres, jeux, etc.
- Typologie d’activités pour parler en interaction (รู ปแบบของกิจกรรมการพูดแบบมีปฏิสัมพันธ์ ให้ ฝึกพูด): lors
de la production de dialogues, de jeux de rôles à plusieurs, lors de travaux de groupe pour produire un écrit,
réaliser un projet ou une tâche.
- Typologie d’activités pour parler en continu

(รูปแบบการพูดต่ อเนื่อง) : parler de soi de manière courte,

témoigner de ses expériences de vie quotidienne.
- Typologie d’activités pour écrire

(รูปแบบของกิจกรรมการเขียน)

:

ในชุดการเรี ยนเล่ม 1 ให้ความสําคัญแก่การฟัง

และการพูดมากกว่าการเขียนเพราะเพิ่งเริ่ มเรี ยน

l’écrit prend une place moins importante que l’oral dans les
compétences à acquérir à cet âge et à ce niveau. Cependant, il est présent pour : mémoriser l’orthographe et
faire la distinction entre oral et écrit, présenter des parsonnages et en parler, remplir des formulaires, écrire
des méls, des invitations, etc.
Compétences extra-linguistiques (ทักษะทีเ่ สริมสมรรถภาพทางภาษา) sont au centre de l’apprentissage afin
d’accompagner l’élève dans sa vie scolaire, dans sa vie de citoyen et dans la découverte d’une nouvelle
culture par l’intermidiaire de l’apprentissage de la langue.
Compétence culturelle (ทักษะด้ านวัฒนธรรมและอารยธรรม) L’approche de la culture et de la civilisation
propose une ouverture sur le monde. La culture est présente en contexte, au fil des leçons, par l’intégration
de références culturelles au sein des documents d’accroche et par des questions permettant d’éveiller la

เช่น faire la bise, le poisson d’avril, les pays
aspect de la France ou de la francophonie ที่

curiosité culturelle des élèves sur les différentes thèmes.

แต่ละโมดูลจะมีหน้า <culture> เช่น
สัมพันธ์กบั หัวข้อที่เรี ยน วัฒนธรรมที่เป็ นสากล เช่น les salutations,
francophones, etc.

les symboles de la France, des
tableaux français, le tour de France, Paris à vélo, faire la fête en France, la journée
internationale de la francophonie, les animaux de compagnie.
Compétences transversales

(ทักษะการเชื่อมโยง) จะมีอยูใ่ นทุกบทเรี ยน

pour développer des compétences

extrascolaires telles que les compétences citoyennes, sociales, d’autonomie et d’initiative personnelle,
d’hygiène et santé

(การมีสุขภาพอนามัย),

la compétence artistique, numérique

(ไอที)

et mathématique, de

repéra(การสังเกตคําสําคัญ) par l’intermédiaire des activités et des tâches proposées.


Compétence mathématique (ทักษะทางคณิ ตศาสตร์ ) : module 1 (compter de 0 à 19 et calculer) module 4
(compter de 20 au– 69)
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Traitement de l’information et compétence numérique (ความสามารถในการค้นคว้าหาข้อมูลสารสนเทศและการใช้ไอ



0 (s’inscrire sur un site internet, épeler son adresse mél) module 1 (réaliser une enquête et
publier les résultats sur un blog) module 2 (travailler avec un ordinateur, rechercher des informations sur
internet) module 3 (écrire une annonce et y répondre) module 4 (chercher des informations sur un
sportif) module 8 (envoyer une lettre sur un site internet)
Se repérer dans le temps et dans l’espace (การบอกวัน-เวลาและสถานที่) : module 2 (les jours de la semaine)
ที) :





module

module 4 (découvrir le relief de la France) module 5 ( indiquer un itinéraire) module 6 (les mois de
l’année, l’heure) module 7 (découvrir la francophonie, situer des villes ou des pays les uns par rapport aux
autres)
Autonomie et initiative personnelle (การพึ่งตนเองและมีความคิดริ เริ่ มของตนเอง) : module 3 (participer à un
concousr) module 6 ( organiser une fête) module 8 ( créer un club <nature>)
Compétence sociale et citoyenne (ทักษะทางสังคมและความเป็ นพลเมืองดี) : module 4 (tolérence au handicapé)
module 5 (respecter le code de la rue, qu’est-ce que le respect ?)
module 8 (les vacances écolos, les
animaux en voie de disparition, la biodiversité)

(สุ ขภาพและอนามัย)

: module 4 (le sport c’est bon pour le corps)



Hygène et santé



Compétence artistique (ทักษะทางศิลปะ) : module 3 (créer un vêtement, décrire un tableau, module 6 (créer
un groupe de musique)

เนือ้ หาเหล่ านี้ สอดคล้ องกับหลักสู ตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 อย่ างเห็นได้ ชัด
Compétence apprendre à apprendre (ทักษะการเรี ยนรู้ วิธีการเรียน): ชุดการเรี ยนการสอน Adosphère

มี

ลักษณะพิเศษคือ นําทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองมาฝึ กอย่างจริ งจัง สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเยาวชนรุ่ นใหม่และหลักสูตร ที่มุ่ง
หมายในการสร้างพื้นฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจนเป็ นนิสยั ของเยาวชนไทย ผูเ้ ขียนชุดการสอนนี้ จึงได้ให้แนวทางในการที่จะ
นําไปสู่ ยทุ ธศาสตร์ การเรี ยนรู ้ (acquérir des stratégies d’apprentissage) ให้นกั เรี ยนค้นพบวิธีการเรี ยนที่จะทําให้จดจํา
เรี ยนรู ้สิ่งนั้นๆได้ง่ายขึ้น สรุ ปความคิดรวบยอดในการเรี ยนรู้ของตน (conceptualiser son apprentissage) มีแบบฝึ กหัด
apprendre à apprendre เช่น วิธีการสื่ อสารในห้องเรี ยน(communiquer en classe), วิธีการจดจําคําศัพท์ใหม่
(mémoriser des mots nouveaux), วิธีการพูดในห้องเรี ยน (prendre la parole en classe) วิธีการทําความเข้าใจสื่ อเสี ยง
ภาษาฝรั่งเศสที่ฟัง (comprendre un document oral) วิธีการทําความเข้าใจเอกสารภาษาฝรั่งเศสที่อ่าน(comprendre un
document écrit) วิธีการทําแบบฝึ กที่บา้ น (faire ses excercices à la maison) ทําอย่างไรจึงจะไม่ลืมภาษาฝรั่งเศส
ระหว่างปิ ดภาคเรี ยน (ne pas oublier le français pendant les vacances)
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L’approche interdisciplinaire แนวการสอนแบบบูรณาการ

มีความสอดคล้องกับหลักสูตรฯ พุทธศักราช 2551 เป็ นอย่างยิง่ ในการนําเสนอการบูรณาการภาษา
ฝรั่งเศสกับวิชาต่างๆในแต่ละโมดุลเช่นคณิ ตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภูมิศาสตร์ วาดภาพ ฯลฯ ถึงแม้วา่ นักเรี ยนจะ
ไม่ได้อยูใ่ นโรงเรี ยนสองภาษาที่สอนวิชาต่างๆเป็ นภาษาฝรั่งเศส การได้ทาํ แบบฝึ กหัดบูรณาการข้ามวิชาจะสร้าง
แรงเสริ มให้อยากรู้อยากเรี ยนจนค้นพบวิธีการปฎิบตั ิเฉพาะด้านของวิชานั้น (des savoirs-faire spécifiques)
Adosphère

การประเมินผลใน Adosphère จัดอย่างเป็ นระบบ เริ่ มจาก
หน้าแรกของแต่ละโมดุล ครู จะเป็ นผูช้ ้ ีให้นกั เรี ยนทําความเข้าใจกับ contrat d’apprentissage ซึ่งเป็ น “สั ญญา
ทางการเรียน” ที่นกั เรี ยนจะต้องสามารถปฏิบตั ิได้ เมื่อจบการเรี ยนบทเรี ยนนั้น ๆ สัญญานี้ถกู นําเสนอในแบบ
objectifs fonctionnels การทําสัญญาการเรี ยนเช่นนี้ ทําให้นก
ั เรี ยนต้องเป็ นผู้แสดงบทบาทการเรียนของตนเอง
(acteur de son apprentissage) และในตอนท้ายโมดุล จะมีหน้าการประเมินผล <évaluation> เพื่อทดสอบ
ความรู้ที่ได้รับตามมาตรฐานของ DELF ความรู ้ที่จะทดสอบแต่ละอย่างจะสัมพันธ์กบั objectifs fonctionnels ที่
ปรากฎใน contrat d’apprentissage (ในช่องซ้ายมือของแบบทดสอบ) นักเรี ยนจะนําผลการประเมินที่ได้ไป
บันทึกในสมุดแบบฝึ กหัดหน้า mon portfolio ซึ่ งเป็ นภาพเป้ายิงปื น ตามคะแนนที่ได้รับ โดยระบายสี ในวงสีแดง
สี เหลือง สี เขียว สี เขียวจะอยูใ่ กล้เป้ าหมายมากที่สุด หากนักเรี ยนทําได้ถึงเป้ านี้ เท่ากับประสบความสําเร็ จตาม
สัญญาที่ต้ งั ไว้ หากยังไม่สาํ เร็ จในการเรี ยนรู้เรื่ องใด ก็ตอ้ งทําแบบฝึ กหัดซ่อมเสริ มเพื่อแก้ไขในเรื่ องนั้น นอกจาก
นี้ นักเรี ยนยังมีแบบฝึ กหัดซ่อมเสริ ม 100 กิจกรรม ในซีดีรอมแบบฝึ กหัด ซึ่ งสามารถทําเองและตรวจคําตอบได้
เองอีกด้วย
Le système d’évaluation (ระบบการประเมินผล)

ADOSPHÈRE, la structure du livre โครงสร้ างของหนังสื อแบบเรียน
การเรี ยนรู ้จดั แบ่งเป็ น 8 โมดุล โดยจัดรู ปบทเรี ยนเป็ นหน้าคู่
มีส่วนประกอบเสริ มอื่นอีกคือ lexique illustré (คําศัพท์ที่มีภาพประกอบ) 150 mots en

L’apprentissage se fait à travers 8 modules
(doubles pages)

images, les actes de parole, un précis grammatical, un tableau de conjugaison, et une carte de France
Pour chaque module :

แต่ ละโมดุลประกอบด้วย

คือ หน้าเริ่ มต้นบทเรี ยน ซึ่ งจะแนะนําตัวละครของบทเรี ยนนั้นและโลกของเขาซึ่ งจะเป็ น
ภาพและข้อความประกอบ แต่ละโมดุลจะเป็ นชื่อตัวละครวัยรุ่ น
ในหน้านี้ จะมี “สัญญาการเรี ยน”(contrat
3 ภาระงาน ซึ่ งเป็ นกิจกรรมแบบอุ่นเครื่ อง (des activités
d’apprentissage) และภาระงาน (tâches)
d’échauffement) การหาคําศัพท์ และการเตรี ยมตัวเรี ยนต่อไป
Une page d’ouverture
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มี 3 บทเรี ยนเป็ นหน้าคู่ โดยมีจุดประสงค์ปลายทางให้นกั เรี ยนสามารถทําภาระ
ที่ได้รับการมอบหมายได้

Trois leçons d’apprentissage

งาน (tâche)


Leçon 1 : Moi et les autres

ตัวละครวัยรุ่ น จะสนทนาในสถานการณ์การสื่ อสารที่เป็ นสถานการณ์จริ ง (situation de communication
ใช้เป็ นจุดเริ่ มต้นเพือ่ เร้าความสนใจ
authentique)บันทึกเสี ยงด้วยความเร็ วในการพูดแบบปกติของคนฝรั่งเศส
(document d’accroche) ส่ วนตัวบทสนทนาที่เป็ นตัวเขียน จะมีภาพประกอบเพื่อช่วยความเข้าใจ การสรุ ปหลัก
ภาษาทั้ง grammaire, conjugaison, communication, lexique, ou phonétique จะค่อย ๆ ปรากฏทีละน้อยตาม
ความจําเป็ น
ผูเ้ ขียนชุดการสอนนี้ให้ความสําคัญกับแบบฝึ กการใช้ภาษาอย่างเป็ นระบบ (exercices de
systématisation) กิจกรรมการสื่ อสารที่เป็ นแบบฝึ กโต้-ตอบ (activités communicatives et en interaction) ซึ่ งจะ
ปรากฎในหน้า <Entraîne-toi> และในสมุดแบบฝึ กหัด บทเรี ยนที่ 1 นี้ จะจบลงด้วยการทํากิจกรรมกลุ่ม


Leçon 2 : Ma page perso

ในบทเรี ยนนี้ วัยรุ่ นที่เป็ นตัวละครจะเสนอโลกของเขา สิ่ งที่เขารักหรื อชอบ เป็ นภาพและคําบรรยาย เช่น ภาพ
กลุ่มเพื่อนรักของเขา ถิ่นที่อยูข่ องเขา สัตว์ที่เขารัก และครอบครัวของเขา การสอนหลักภาษาและไวยากรณ์ก็
จะมีการสอดแทรกตามลําดับ พร้อมทั้งการทําแบบฝึ กที่สมั พันธ์กบั หลักการใช้ภาษานั้น ๆ
(grammaire,
conjugaison, actes de parole, vocabulaire, phonétique) บทเรี ยนนี้จะจบลงด้วยการให้ทาํ กิจกรรมเป็ น
กลุ่ม สําหรับแบบฝึ กหัดเพิ่มเติมจะอยูใ่ น <Entraîne-toi> และใน cahier d’activités


Leçon 3 : Mes découvertes

บทเรี ยนนี้จะนําเสนอด้วยเอกสารจริ งหรื อกึ่งจริ ง (documents authentique ou semi authentique) เช่น test,
page de site internet, jeu, concours, dépliant touristique, fiches, page de magazine, etc เพื่อเปิ ดโลก
กว้างแก่นกั เรี ยน เอกสารเหล่านี้จะนําไปสู่การเรี ยนองค์ประกอบของภาษาคือ grammaire, conjugaison, actes
de parole, phonétique และการทํากิจกรรมผนึ กความแม่นยําในการใช้หลักภาษาหรื อในการสื่ อสารซึ่ งจะ
ปรากฏในบทเรี ยน หน้า <Entraîne-toi> และใน cahier d’activités


Leçon 4 : Ma page de culture

นําเสนอด้วยเอกสารที่จะเป็ นจุดเชื่อมกับโลกของวัยรุ่ น เพื่อกระตุน้ ให้คิดในเชิงวัฒนธรรม
สากล (interculturelle) คือ วัฒนธรรมฝรั่งเศส และวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส เป็ นกิจกรรมที่
ต้องเข้าใจภาพและเอกสารทางวัฒนธรรมนั้นๆ นักเรี ยนต้องคิดไตร่ ตรอง แล้วจึงจะ ค้นพบคําตอบ
La page Culture
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เป็ นกิจกรรมที่ตอ้ งใช้ภาษาฝรั่งเศสในการเรี ยนวิชาต่อไปนี้ เช่น
คณิ ตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ พลาสติกอาร์ ต หน้าที่พลเมือง (éducation civique) ดนตรี ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ตัวบทเรี ยนเป็ นเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ที่บรู ณาการกับภาษาฝรั่งเศส เพื่อให้เกิดมิติเชื่อมโยงทางภาษา
La page Mon cours de …en français

Deux pages <Entraîne-toi>

หน้า <Entraîne-toi> สองหน้า หลังการเรียนเนือ้ หาวิชาทีบ่ ูรณาการแล้ว จะเป็ นการทบทวน เน้นยํ้า grammaire,
lexique, communication, phonétique ที่เรี ยนแล้วใน 3 บทเรี ยนแรกอีกครั้ง อาจใช้แบบฝึ กสองหน้านี้ คู่ขนานกับ
บทเรี ยนอื่นๆ ขึ้นอยูก่ บั จํานวนเวลาสอนที่มี หลายแบบฝึ กหัดเป็ นการฝึ กฟังโดยใช้เอกสารการฟัง การทบทวน
ในสองหน้านี้เป็ นการเตรี ยมตัวก่อนทํา Evaluation DELF ในตอนท้ายของทุกๆโมดุล ยังมีแบบฝึ กหัด apprendre
à apprendre ในรู ปการให้คาํ แนะนํา
Une page d’évaluation DELF

เพื่อให้สอดคล้องกับ “สัญญาการเรี ยน” (contrat d’apprentissage) ที่อยูใ่ นตอนต้นโมดุล ผูเ้ ขียนชุดการเรี ยนการ
สอนนี้ จึงได้จดั ทําแบบประเมินผลแต่ละทักษะความรู้ ให้คล้ายคลึงกับการสอบวัดมาตรฐานสากล DELF โดย
ประเมินเนื้อหาความรู ้และทักษะจากบทเรี ยนที่เรี ยนแล้วทั้ง 3 บท นักเรี ยนต้องนําคะแนนที่ได้จากการประเมินแต่
ละกิจกรรมไปบันทึกลง <portfolio> ซึ่ งอยูใ่ นสมุด cahier d’activités ดังนั้นนักรี ยนแต่ละคนจึงควรมีสมุด
แบบฝึ กหัดของตน
ตอนท้ายของหน้านี้จะมี <Ton
เพื่อให้จดจําคําศัพท์ได้ง่ายขึ้น

dico>

ซึ่ งรวมคําศัพท์ที่เรี ยนในโมดุลนั้น นักเรี ยนสามารถเปิ ดซี ดีฟังทบทวน

ADOSPHÈRE, les composants de la méthode องค์ ประกอบของแบบเรียน
Pour l’élève :
- Un livre de l’élève de 128 pages avec CD audio pour l’élève inclus.(หนังสื อแบบเรี ยนพร้อมซี ดี)
- Un cahier d’activités de 64 pages avec CD Rom inclus (สมุดแบบฝึ กหัดพร้อมซี ดี) เป็ นกิจกรรมที่ให้นก
ั เรี ยน

เขียนและทําด้วยตนเองอย่างอิสระ รู ปแบบกิจกรรมน่าสนุก เป็ นสี สนั สดใส ดึงดูดความสนใจของนักเรี ยน
กิจกรรมมีหลากหลายเพื่อผนึกความแม่นยําในการใช้ภาษา ทั้งเป็ นการต่อยอดจากบทเรี ยนและเป็ นการทบทวน
หน้าคู่ Mon portfolio ใช้สาํ หรับการประเมินผลและซ่อมเสริ มความรู ้ (นักเรี ยนจะพล็อตคะแนนที่ได้จาก test ลง
ในสัญลักษณ์เป้ ายิงปื น) ตอนท้ายสุดของสมุดแบบฝึ กหัดจะมีหน้า <Mon dossier perso> เป็ นที่เก็บรวบรวม
ชิ้นงานที่นกั เรี ยนได้ทาํ และ มี CD ROM รวบรวมกิจกรรมเสริ มจํานวน 100 กิจกรรม และมี คําศัพท์ ถึง 300 คํา
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Pour le professeur :




(คูม่ ือสําหรับครู พร้อมซี ดี)
ประกอบด้วยคําแนะนําชุดการสอน วิธีใช้ Livre de l’élève et cahier d’activités พร้ อม corrigé des
activités, des tests, des révisions et des approfondissements (อยู่หลังหน้ า 118) และตัว Tests สํ าหรั บ
Un livre de professeur <tout-en-un> de 192 pages avec CD Rom inclus

ทดสอบ 8 บททีส่ ามารถถ่ ายเอกสารได้ มี CD ROM ที่รวมกิจกรรมทั้งหมดของ CD ROM élèves, le
lexique interactif และ CD classe ซึ่ งเป็ น MP 3 ผู้สอนต้ องใช้ เล่ มนี้ และต้ องไม่ ให้ นักเรียนมาเกีย
่ วข้ อง
เด็ดขาด เนื่องจากมีเฉลยทั้งหมดและแบบทดสอบ
Un guide pédagogique (แนวการสอนฉบับภาษาไทย ) ให้คาํ แนะนําตามฉบับภาษาฝรั่งเศสทั้ง 8 โมดุล
พร้อมทั้งเพิ่มเติมคําอธิ บายเป็ นภาษาไทยและเป็ นภาษาฝรั่งเศส ปรับปรุ งข้อผิดพลาดของฉบับภาษาฝรั่งเศส
มีแบบทดสอบ 8 Tests - Révisions – Approfondissements ในท้ายเล่ม สําหรับนําไปผลิตเพื่อการสอบและ
การสอน เพื่อฝึ กทักษะเพิม่ เติมตามดุลยพินิจของผูส้ อน (กรุ ณาเก็บแบบทดสอบเป็ นความลับไม่เผยแพร่ แก่นกั เรี ยน)
นอกจากนี้ ในตาราง objectifs หน้ าแรกของแต่ ละโมดุล ผูจ้ ดั ทําคู่มือครู ฉบับภาษาไทยยังได้เทียบเคียง จุดประสงค์การ
เรี ยนกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ต่างๆซึ่งเป็ นตัวบ่งชี้ ( Descripteurs) ตามหลักสูตรการ ศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551






สามารถดาวน์โหลดคู่มือครู ฟรี จากเว็ปไซด์ hachettefle.fr ในคูม่ ือครู จะมีคาํ แนะนําการสอน แบบฝึ ก
ทบทวนและการถอดแถบบันทึกเสี ยงเป็ นตัวเขียน ซีดีการสอน และรวบรวมคําศัพท์
CD audio classe สําหรับการสอน 2 แผ่น ความยาว 2 ชัว่ โมง
้ อนที่ใช้กระดานอัจฉริ ยะ (TBI = Tableau
Un manuel numérique interactif หนังสื ออีเล็กทรอนิ ค สําหรับผูส
Blanc Interactif) เป็ นหนังสื อพร้อมภาพและเสี ยงของชุดการสอน บันทึกลงใน thumb drive ou la clé
numériqueเช่นเพลงคาราโอเกะ มีกิจกรรมบนกระดานอัจฉริ ยะมากกว่า 50 กิจกรรม และกิจกรรมจากซี ดีรอม
วีดีโอ authentiques ที่มีคาํ บรรยายใต้ภาพ (sous-titré) 8 เรื่ อง เพื่อช่วยให้เรี ยนรู ้วฒั นธรรมได้อย่างกว้างขวาง
MODE D’EMPLOI POUR CHAQUE MODULE

มีคาํ แนะนําการใช้หนังสื อใน เล่ม Livre du professeur < tout en un> หน้า 4-5 ซึ่ งเหมือนกันกับหนังสื อ
สําหรับนักเรี ยนในหน้า 4-5 และใน guide pédagogique หน้า 12-13 (แต่เป็ นขาว-ดํา ภาพไม่ชดั ) เป็ นหน้ าคู่ที่
แสดงแผนผังบทเรี ยนแต่ละโมดุล ขอให้ผสู ้ อนเปิ ดอ่าน ทําความเข้าใจ พร้อมกับเปิ ดหนังสื อนักเรี ยนเทียบเคียงไป
ด้วย จะได้รู้วา่ ขั้นตอนนั้น อยูต่ รงไหน หน้ า mode d’emploi จะช่ วยให้ ผ้ ูสอนและนักเรียนเข้ าใจและรู้ จกั
บทเรียนทีต่ นจะสอนและจะเรียนง่ ายขึน้ โดยเฉพาะทีป่ ลายหน้ าคู่ ที่ 5 หรือทีห่ น้ า 13 จะมีภาพสั ญลักษณ์ เช่น
สัญลักษณ์รูปซีดี หมายถึงให้เปิ ดซีดี และมีเลขที่ piste หรื อแทร็ กที่จะต้องใช้ประกอบการสอน ภาพหน้ าคนเป็ น
สัญลักษณ์ที่ระบุให้นกั เรี ยนค้นหาคําศัพท์ใน Ton dico ภาพ bulle รู ปวงรี เป็ นสัญลักษณ์กิจกรรมพูด อาจพูด
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เดี่ยวหรื อพูดโต้-ตอบกัน ภาพสัญญานการถ่ ายทําภาพยนต์ เป็ นสัญลักษณ์ให้เปิ ดวีดีโอบนจออัจริ ยะ จากยูเอสบี
หรื อจากคอมพิวเตอร์ ภาพถ้ วยรางวัล เป็ นสัญลักษณ์กิจกรรมแชมเปี้ ยน<champion> (กิจกรรมยากที่สุด) ภาพจอ
คอมพิวเตอร์ เป็ นสัญลักษณ์ที่บอกว่า กิจกรรมนั้นอาจต่อยอดออกไปได้อีกจากยูเอสบี แต่ ภาพสั ญลักษณ์ เหล่ านี้
จะไม่ ปรากฎในคู่มือครู ฉบับภาษาไทย ให้ ดูจากในหนังสื อนักเรียน ผูส้ อนต้องศึกษา อธิบาย ซักถาม ทําความ
เข้าใจสองหน้านี้กบั นักเรี ยนก่อนเริ่ มต้นเรี ยนด้วย
TABLEAU DES CONTENUS ตารางเนื้อหา
มีตารางเนื้อหาการเรี ยนใน เล่ม Livre du professeur < tout en un> หน้า 6-7 ซึ่ งเหมือนกันกับ Livre de
l’élève p. 6-7 และใน Guide pédagogique หน้า 14-15 (แต่เป็ นขาว-ดํา อ่านยาก) เป็ นหน้ าคู่ทแ
ี่ สดงตารางเนือ้ หา
ทั้ง 8 โมดุล เป็ นสิ่ งทีส่ ํ าคัญทีส่ ุ ดทีผ่ ้ ูสอนและนักเรียนจะต้ องเปิ ดดูเป็ นประจํา ครู ควรเปิ ดดูก่อนสอน เพื่อรู ้เนื้อหา
สรุ ปในภาพรวมของแต่ละโมดุลที่จะสอน นักเรี ยนต้องเปิ ดก่อนเรี ยน เพื่อที่จะรู ้วา่ ตนจะต้องเรี ยนในเรื่ องใด และ
เมื่อเรี ยนจบแล้ว ก็ตอ้ งดูอีกว่า ครู สอนหมดครบถ้วนหรื อไม่ และตนเองยังไม่รู้ ไม่เข้าใจในเรื่ องใดบ้าง
ในตอนท้ายของหน้าจะมีเชิงอรรถ (Foot Note)ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม จากหนังสื อ< tout en un> และจาก guide
่ ดูคาํ แปลคําศัพท์ประกอบภาพ ได้ที่หน้า 109-117 ดูคาํ ศัพท์ multilingue 300 คํา
pédagogique ระบุให้เปิ ด เพือ
จากเว็ปไซด์ www.hachettefle.fr เฉพาะLivre de l’élève มีตารางสรุ ป actes de parole ในหน้า118 – 120
ตารางไวยากรณ์ précis grammatical หน้า 121-124 ตารางการกระจายคํากริ ยา conjugaison หน้า 125 และ la
ั กับประเทศฝรั่งเศสก่อนเรียน
carte de France หน้ า 126 ควรให้ นักเรี ยนรู้ จก
สํ าหรับผู้สอนต้ องเปิ ด guide pédagogique อ่านคําแนะนําที่ให้ เตรี ยมการสอน และทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้
อย่างละเอียดทุก ๆ บทเรี ยน ต้ องศึกษาตารางแนะนําการสอนแต่ ละโมดุล ซึ่งมี Objectifs, Critères d’évaluation,
Contenus, Descripteurs et Application หรื อการนําจุดประสงค์ ไปสู่ การทําแบบฝึ กหัดซึ่งระบุเลขที่หน้าของ
แบบฝึ กหัดนั้น ๆ อย่างชัดเจน มิใช่เปิ ดแต่ Livre du professeur < tout en un> ซึ่ งมีเฉลยพร้อม แล้วสอนไปเลย
เนื่องจากชุดการสอน Adosphère เป็ นการสอนที่มุ่งให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิทางภาษาทุกขั้นตอน จึงดูเหมือน
เป็ นการทําแบบฝึ กหัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละแบบฝึ กหัดก็จะเป็ นการฝึ กทักษะต่างๆทั้งทักษะเดี่ยวและทักษะ
ผสมผสาน โดยไม่ได้บอกขั้นตอนการสอนที่เรี ยกว่า phase เหมือนการสอนแบบเดิมๆ ผูส้ อนต้องนําเทคนิคการ
สอนแต่ละทักษะมาใช้ ดังนั้น ผูจ้ ดั ทําคู่มือการสอนภาษาไทย จึงขอทบทวนเทคนิคต่างๆ ให้ ณ ที่น้ ี
Page d’ouverture / Page de présentation แต่ละโมดุลจะมีภาพนําเข้าสู่ บทเรี ยนโมดุลนั้นๆ เพื่อเร้า
ความสนใจและเพื่อให้นกั เรี ยนเข้าใจหัวข้อที่จะศึกษา สิ่ งสําคัญของหน้ านีก้ ค็ ือนักเรี ยนต้องทราบว่าเมื่อจบการ
เรี ยนโมดุลนั้นตนเองจะต้องบรรลุตามเป้ าหมายอะไรบ้างในสัญญาการเรี ยน (Contrat d’apprentissage)
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ขั้นตอนการสอน
ทุกๆ หน้าแรกของแต่ละบทเรี ยนที่มีภาพประกอบ ต้องให้นกั เรี ยนอ่านภาพ
คําถาม -

lecture d’images

Qui est-ce ? - Qu’est-ce que c’est ? - Qu’est-ce que vous voyez ?
- Qu’est-ce qu’il/elle fait ? etc,

โดยใช้

- Vous le connaissez ?

ควรฝึ กให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ แสดงความรู ้สึกเกี่ยวกับภาพ และชื่อต่างๆ โดยผูส้ อนตั้ง
คําถาม และใช้ภาษาฝรั่งเศสในการดําเนินการสอนเสมอ นักเรี ยนอาจตอบเป็ นภาษาไทยบ้าง และผูส้ อนก็อาจให้
เพิ่มเติมคําหรื อประโยคที่นกั เรี ยนต้องการ
ความเข้ าใจในการฟัง (Compréhension orale)
1. ขั้นทบทวนประสบการณ์ เดิม หรือการนําเข้ าสู่ บทเรียน (Mise en train)
ขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายให้นกั เรี ยนทบทวนเรื่ องที่ผา่ นมา ความรู้เดิม ประสบการณ์เดิม หรื อเพื่อตรวจ
แก้ไขการบ้านที่เกี่ยวข้อง เป็ นการเติมเต็มสิ่ งที่ขาดหายไป หรื อยังไม่ชดั เจน ไม่ควรใช้เวลามากนัก
2. ขั้นสร้ างความตระหนักในสถานการณ์บทสนทนา (Sensibilisation à la situation du dialogue)
Leçon 1 (Moi et les autres) ของทุกๆ โมดุล จะเป็ นบทสนทนา ซึ่ งต้องฝึ กทักษะการฟั ง ผูส
้ อน
ควรเริ่ มต้นโดย
• สร้ างความตระหนักว่า สถานการณ์การสื่ อสารนั้นเกี่ยวกับเรื่ องอะไร โดยสังเกตภาพ และข้อมูลประกอบ
ในหน้านั้น พร้อมกับตั้งคําถามซึ่งจะช่วยให้คาดเดาเหตุการณ์ได้ เช่น
- Où se passe la scène ? - Qui parle ? - A qui ?
- De quoi s’agit-il ? - Pour quoi ? (คําถามนี้
อาจจะยากในตอนเริ่ มเรี ยนใหม่ๆ)
• คาดเดาเหตุการณ์ ทจี่ ะเกิดขึน้ ในบทสนทนา ผูส้ อนอาจให้คาํ หรื อสํานวน 2-3 คําที่คาดว่าอาจเป็ นปัญหา
หรื อเป็ นอุปสรรคต่อความเข้าใจในการฟัง ก่อนฟังบทสนทนาได้
3. การฟังและการจับใจความบทสนทนา (Ecoutes et mise au point de la compréhension du
dialogue) การบันทึกเสี ยงชุดการสอนนี้ เป็ นการพูดด้วยความเร็ วปกติของคนฝรั่งเศส ไม่มีการบันทึกเสี ยง
แบบช้าและแบบเร็ วเหมือนในชุดการสอนสมัยก่อน ดังนั้น ในการฝึ กทักษะการฟัง จึงควรทําอย่างเป็ นขั้นตอน
3.1 ฟังบทสนทนาครั้งที่ 1 ให้เปิ ดซี ดีบทเรี ยนตลอดบท โดยฟังอย่ างเดียว ไม่ ดูหรืออ่ านบทสนทนา
เพื่อให้นกั เรี ยนทําความเข้าใจคร่ าวๆ (จับคํา) เป็ นสมมติฐานเบื้องต้น หลังจากการอ่านภาพประกอบ เดา
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สถานการณ์ เรื่ องเกิดที่ไหน ใครพูดกับใคร เรื่ องอะไร แล้วให้ทาํ Exercice 1 ซึ่ งจะเป็ นตัวช่วย หรื อ “คิว” (cue)
ไปสู่ความเข้าใจการฟัง
3.2 ฟังบทสนทนาครั้งที่ 2 ก่ อนฟังให้ อ่าน les grilles d’écoute pour la Compréhension ซึ่ งอยูใ่ น
Ex.2 เพื่อช่วยความเข้าใจการฟั งเบื้องต้น เมื่อฟั งบทสนทนาจบ จึงให้ขีดหรื อเลือกคําตอบของ Ex. 2
3.3 ฟังบทสนทนาครั้งที่ 3 ก่ อนฟังให้ อ่านคําถามของ Ex 3 ซึ่ งเป็ นคําถามที่จะช่วยความเข้าใจการฟัง
เช่นเดียวกัน เมื่อฟังจบให้ทาํ แบบฝึ กหัดที่ 3 บางครั้งก็ให้ อ่านหรือดูบทสนทนาไปด้ วยขณะทีฟ่ ังครั้งที่ 3 และอาจ
ให้ ฟังอีกครั้งที่ 4 อีก ขึ้นอยูก่ บั ความยาก-ง่ายของบทสนทนา
ในคูม่ ือครู ฉบับภาษาฝรั่งเศส ไม่ปรากฎว่าให้ทาํ Explication du dialogue ou du texte เนื่องจากเป็ น
การสอนโดยใช้ระบบปฏิบตั ิการ (les démarches actionnelles) คือให้ทาํ แบบฝึ กหัดซึ่งจะช่วยความเข้าใจทีละ
น้อยๆตามลําดับ ผูส้ อนควรปฏิบตั ิตาม โดยไม่ทาํ การอธิ บายเรื่ องที่ฟังหรื อเรื่ องที่ให้อ่านทันที แต่ก่อนการสอน
ไวยากรณ์ ผูจ้ ดั ทําคู่มือครู ภาษาไทยขอเสนอให้ผสู ้ อนดําเนินการสอน Explication du dialogue ou du texte
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในเรื่ องที่ฟังหรื อเรื่ องที่อ่านได้แล้ว โดยจะทําเมื่อจบ Ex. 3 หรื อ 4 หรื อ 5 ก็ได้ ตาม
ความเหมาะสม แต่ควรทําก่อนการสอน Grammaire การอธิ บายการฟังสามารถเปิ ดเสี ยงทีละ réplique ได้ ซึ่ ง
จะช่วยให้เข้าใจสิ่ งที่ฟังได้ง่ายขึ้น การอธิ บายอาจใช้วธิ ีการดังนี้
• ใช้คาํ ถามช่วย
• เทียบเคียงกับ réplique ที่นาํ มาก่อน หรื อกลับไปสู่สถานการณ์บทสนทนา
• ให้แนวทางเพื่อช่วยความเข้าใจ อาจเป็ นคํานามหรื อคํากริ ยา
• ใข้ภาพประกอบ อาจเป็ นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพจากหนังสื อเรี ยน ภาพจากหนังสื อพิมพ์
• ใช้ความเทียบเคียง (Paraphases)
• แสดงท่าทางประกอบ
• ให้คาํ จํากัดความ
• ให้คาํ ที่มีความหมายเหมือนหรื อตรงกันข้าม ทั้งนี้ควรเป็ นคําที่นกั เรี ยนรู ้จกั แล้ว
• ให้บริ บทที่หลากหลาย อาจให้คาํ ที่ตอ้ งการอธิ บายในรู ปประโยคซึ่ งมีคาํ ที่รู้จกั แล้ว
• โยงความสัมพันธ์โดยอาศัยบริ บทและสถานการณ์จากบทสนทนา
• หากจําเป็ นก็ ต้องแปล แต่ควรพยายามใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสอนให้มาก
ในระหว่างการฟังบทสนทนา หากจําเป็ นต้องแก้ไขการออกเสี ยง ไม่ควรแก้ไขเป็ นคําๆ อาจแก้การออกเสี ยง
คําๆ นั้น ก่อนแล้วให้พดู ทั้งประโยค
หลังการฟังบทสนทนาแล้วควรฝึ กการอ่านบทสนทนาโดยให้อ่านแบบ dialoguer คืออ่ านแบบพูดให้ สมจริง
ไม่ ท่องจําแบบ dramatiser นักเรี ยนอาจเปลี่ยนแปลงบทสนทนาบ้างโดยพูดเองตามใจความของบทสนทนา
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ความเข้ าใจในการอ่ าน (Compréhension écrite)
การอ่านของชุดการสอนนี้ จะปรากฏใน Leçon 2 และหรื อใน Leçon 3 และหรื อใน Leçon 4 เป็ นการ
อ่านบทอ่าน (texte) สั้นๆ อ่านป้ ายประกาศ หรื ออ่านประโยคเพื่อการสื่ อสาร ในการฝึ กอ่านโดยทัว่ ไปมีข้นั ตอน
ดังนี้
1. สร้ างความตระหนักและคาดคะเนเกีย่ วกับเรื่องทีอ่ ่ านโดย - ใช้ประสบการณ์จากการอ่านภาษาไทย – คาดคะเน
เรื่ องโดยสร้างสมมติฐานของเนื้อหาจากหัวเรื่ อง จากส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจากคําไขหรื อ mots clés
2. การอ่ านในใจเป็ นรายบุคคล lecture individuelle silencieuse เป็ น การอ่านจริ งในชีวิตประจําวัน นักเรี ยน
แต่ละคนต้องทําความเข้าใจเรื่ องที่อ่านด้วยตนเองโดยใช้ประสบการณ์เดิมผนวกกับการคาดเดาเหตุการณ์ จะทําให้
นักเรี ยนค้นพบความหมายของคําที่ไม่รู้จกั และเข้าใจเรื่ อง จากบริ บท
สิ่ งทีผ่ ู้สอนไม่ ควรปฏิบตั ิ คือ
• ไม่ ควรอ่ านให้ นักเรียนฟัง เพราะบทอ่านมีจุดประสงค์เพื่อฝึ กการใช้สายตาอ่านไม่ใช่การสอนอ่านออกเสี ยง
• ไม่ ควรเริ่มต้ นโดยอธิบายคําศัพท์ และ โครงสร้ างไวยากรณ์ เพราะนักเรี ยนจะต้องคอยพึ่งผูส้ อนเหมือนเป็ น
พจนานุกรมหรื อตําราไวยากรณ์ เพราะความเข้าใจเนื้อเรื่ องที่อ่านไม่จาํ เป็ นต้องพึ่งแต่หลักภาษาเท่านั้น
• ไม่ควรให้ความสําคัญในเรื่ องวัฒนธรรมหรื อวรรณกรรมโดยเป็ นผูพ
้ ดู อยูค่ นเดียว
3. การสํ ารวจบทอ่ านร่ วมกัน โดยผูส้ อนป้ อนคําถามเพือ่ ให้นกั เรี ยน
• หาประเด็นหรื อใจความสําคัญของเรื่ องที่อ่าน (repérer l’idée principale)
• เรี ยงประเด็นหลักหรื อใจความสําคัญนั้น (retrouver l’ordre des idées)
• หาคําสรรพนามแทนนามที่เป็ นบุคคลเดียวกันและข้อความเทียบเคียง (retrouver les pronoms et les
paraphrases)

• หาข้อมูลเฉพาะ (repérer les informations ponctuelles)
• หาความหมายของคําหรื อสิ่ งที่ไม่รู้จกั ด้วยวิธีอนุมานหรื อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ (inférer)
• ตรวจสอบความถูกต้องของความหมายตามที่คาดคะเนไว้ (vérifier hypothèses des idées)
การสอนไวยากรณ์

(Grammaire)

การสอนไวยากรณ์ โดยทัว่ ไปมี 2 วิธี คือ - ให้กฎ แล้วตามด้วยแบบฝึ กหัดการนําไปใช้ ซึ่ งพบมากในการ
สอนแบบเดิมและการสอนแบบสร้างความคิดรวบยอด - ให้สงั เกตกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนําไปสู่การสรุ ปกฎเกณฑ์
สร้างความคิดรวบยอด ที่เรี ยกว่าการทํา Conceptualisation
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ในชุดการสอนนี้จะใช้วิธีการทํา Conceptualisation เป็ นหลัก เมื่อถึงหัวข้ อ Grammaire แบบฝึ กหัดที่
ตามมา 1-3 แบบฝึ กหัด จะเป็ นการศึกษาไวยากรณ์แบบสร้ างความคิดรวบยอด โดยการนําประโยค หรื อ คํา จาก
่ าดหายไป เช่นขาด sujet และ verbe ยังเขียน
dialogue หรื อจาก texte มาให้เป็ นตัวอย่าง ให้ สังเกต ให้ เติมคําทีข
ไม่สมบูรณ์ ให้เติมเต็ม ซึ่งเท่ ากับเป็ นการให้ สังเกตว่ า sujet คือตัวอะไร บุรุษใด ต้ องเติม terminaison ให้
สอดคล้ องกับ sujet ตัวนั้น หลังจากนั้นยังมีแบบฝึ กหัดการออกเสี ยงคํากริ ยา เพื่อให้สังเกตเสี ยงตัวลงท้ายคํากริ ยา
ตามมาด้วยการให้สรุ ปว่ามีเสี ยงใดบ้างที่เหมือนกัน หรื อให้ฟังเสี ยงคําต่างๆแล้ว ให้แยกคํานั้นๆลงในตาราง ที่มี
le/la/les เพื่อให้จดั พวกคํานามเพศชาย เพศหญิงเอกพจน์ และคํานามพหูพจน์ เป็ นต้น
การสอนทํา Conceptualisation หรื อไวยากรณ์แบบสร้างความคิดรวบยอด มีลาํ ดับขั้นตอนดังนี้
การสังเกต ----- การค้นหาตัวบ่งชี้ ----- การสร้างสมมติฐาน ------ การตรวจสอบความถูกต้อง
Observation

Découverte d’
Indices

Formation d’
hypothèse

Vérification

วิธีดาํ เนินการทําได้หลายแบบ คือ
• ศึกษา สังเกต กลุ่มประโยคตัวอย่าง ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น
• หรื อใช้วธิ ี เปรี ยบเทียบตําแหน่ง โครงสร้าง และหน้าที่ทางภาษา
• ให้นกั เรี ยนเป็ นผูส้ รุ ปกฎเกณฑ์การใช้ภาษาที่เป็ นกฎไวยากรณ์ทวั่ ๆ ไป
การเปรี ยบเทียบกับหลักภาษาอังกฤษ ซึ่ งนักเรี ยนรู ้จกั มากพอสมควร จะช่วยให้เข้าใจภาษาฝรั่งเศสได้ง่ายขึ้น และ
จะช่วยกันไม่ให้นกั เรี ยนนําหลักภาษาอังกฤษมาใช้กบั ภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งการเปรี ยบเทียบกับภาษาไทยซึ่งเป็ น
ภาษาแม่ของผูเ้ รี ยน ซึ่งมีอิทธิ พลสูงมากในการเรี ยนภาษาฝรั่งเศสในระยะแรก จะช่วยให้นกั เรี ยนใช้ภาษาฝรั่งเศส
ได้ถกู ต้อง ทั้งด้านการออกเสี ยง การเรี ยงคําขยายและโครงสร้างทางภาษา สิ่ งสําคัญที่สุดในการเรี ยนภาษาฝรั่งเศส
ก็คือ การสั งเกต มองเห็นความเหมือนและความแตกต่าง โดยระบุได้ เช่นสังเกตได้วา่ ตัวสะกด s t d ท้ายคําไม่
ออกเสี ยง ตรงกันข้ามกับภาษาอังกฤษ คําที่ลงท้ายด้วย s x z ในภาษาฝรั่งเศสเป็ นทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ ฯลฯ
หมายเหตุ คู่มือครู ฉบับภาษาไทย จะยังไม่ให้คาํ แนะนําในการสอนเขียนเพื่อการสื่ อสาร เนื่องจากในเล่ม 1 ยังไม่มี
กิจกรรมการเขียนมาก ส่ วนการสอน phonétique จะได้เพิ่มเติมให้เล็กน้อยแล้ว
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ADOSPHÈRE 1

MODULE 0
Objectifs

ตัวชี้วัด

1.2.1. พูด/ เขียนโต้ ตอบด้วยคํา ประโยคสั้ นๆ - Se familialiser avec
ง่ าย ๆ เพือ่ สร้ างความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล le français
2.2.1.บอกความเหมือน/ ความแตกต่ างของ
เสี ยง ตัวอักษร คํา กลุ่มคํา ประโยคและ
ข้ อความของภาษาฝรั่งเศสแลtภาษาไทย
4.1.1. ใช้ ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ จริง/
จําลองที่เกิด ขึน้ ในห้ องเรียน สถานศึกษา
และชุ มชน
1.1.2. อ่านออกเสี ยงคํา สะกดคํา กลุ่มคํา -Découvrir et
และอ่านประโยคง่ ายๆและบทพูดเข้ าจังหวะ sensibiliser aux
phonèmes du français.
ถูกต้ องตามหลักการอ่านออกเสี ยง
-Reconnaître
et
2.2.1.บอกความเหมือน/ ความแตกต่ างของ
reproduire
l’alphabet
เสี ยง ตัวอักษร คํา กลุ่มคํา ประโยคและ
français.
ข้ อความของภาษาฝรั่งเศสแลtภาษาไทย
1.1.1.ปฏิบัตติ ามคําสั่ ง คําขอร้ อง คําแนะนํา - Comprendre et
คํา ชี้แจงและ คํา อธิบายง่ าย ๆ ที่ฟังและอ่าน reconnaïtre des

messages simples à

1.1.2. อ่านออกเสี ยงคํา สะกดคํา กลุ่มคํา
l’écrit et à l’oral.
และอ่านประโยคง่ ายๆและบทพูดเข้ าจังหวะ
ถูกต้ องตามหลักการอ่านออกเสี ยง
1.2.1. พูด/ เขียนโต้ ตอบด้วยคํา ประโยคสั้ นๆ
ง่ าย ๆ เพือ่ สร้ างความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล

Critères d’évaluation

Compétences
essentielles
- Etre capable de saluer -Compétence culturelle
et de se congédier.
et artistique (ทําแผ่นป้ าย
(prendre congé)
คําภาษาฝรั่งเศสที่รู้จกั )

-Reconnaïtre,
identifier, reproduire

- Compétence
linguistique

les éléments phonétiques et les caractères

typographiques(จําได้ ระบุ
ได้ ออกเสี ยงและเขียนตัวอักษรได้)
- Comprendre et
produire les consignes de
classe
- Comprendre, lire,
écrire une adresse
électronique en français
- Savoir renseigner des
données personnelles

-Compétence
apprendre à apprendre
- Compétence
linguistique

2.2.1.บอกความเหมือน/ ความแตกต่ างของ
เสี ยง ตัวอักษร คํา กลุ่มคํา ประโยคและ
ข้ อความของภาษาฝรั่งเศสแลtภาษาไทย

Contenus
Communicatifs

Grammaticaux

Lexicaux

- les adjectifs de
- Sensibilisation
et familialisation nationalité au
masculin
à la morphosyntaxe française - Les éléments
lexicaux de
l’adresse
mations personnelles
électronique
-Les consignes de
classe
- Saluer, se
présenter et
présenter quelqu’
un
-Compléter et
donner des infor-

Phonétiques
- L’alphabet

Socioculturels
- Découverte de
patronymes français
(=nom de famille)
- Diversité ethnique et
culturelle (ชาติพนั ธ์

เข่น คนผิวดํา ผิวขาว ผิวเหลือง)
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Compétence
Compétence linguistique

Compétence culturelle et
artistique

Compétence pour
apprendre à apprendre

Sous-compétence

Descripteur

Communication dans
une langue étrangère

Reconnaître des langues
différentes de la sienne
et considérer les langues
comme un élément de la
richesse culturelle
Conserver une attitude
ouverte et respectueuse
vis-à-vis des autres
cultures.

Compétence et attitudes
interculturelles.
Sensibilisation pour
interagir avec diverses
cultures en acceptant les
différences.
Maniement des
stratégies pour
développer les
capacités propres et
générer la connaissance

Application
L’élève
dit
quelle
langue il connaît, étudie
et parle.
Exercice 2 (p.11)

L’élève
reconnaît
la
langue française et sait
prendre conscience de ses
connaissances
préalables.
Exercice 3 (p.11)
Connaître et appliquer
L’élève apprend
selon les besoins, les quelques stratégies de
stratégies qui favorisent base d’interaction en
l’apprentisage comme
classe.
techniques d’études

ผลักดันให้เกิดยุทธศาสตร์เพื่อ เรี ยนรู ้วธี ีเรี ยนของตนเองและ
Apprendre à apprendre
(p.12)
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเอง สามารถนําความรู ้ที่ได้ไปใช้
และทําให้ความรู ้กว้างขวางขึ้น เป็ นเทคนิคการเรี ยนทุกอย่างให้
ง่าย

OUVERTURE
บทเรี ยน Ouverture คือบทโหมโรงหรื อการ “เปิ ดฉาก” สู่การเรี ยนภาษาฝรั่งเศส เป็ นบทที่สาํ คัญยิง่ ผูส้ อน
ต้องสร้างความตระหนักให้นกั เรี ยนรู ้สึกว่า ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสอยู่ไม่ ไกลจากตัวนักเรียน นักเรียนมีความ
รู ้อยูใ่ นตัวบ้างแล้ว
• ระดมพลังสมองให้พดู เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสและคนฝรั่งเศสตามความคิดของนักเรี ยน เช่น เมื่อพูดถึง
ประเทศไทย คนต่างชาติกจ็ ะนึกถึงคนยิม้ ง่าย วัดอรุ ณราชวราราม เมื่อพูดถึงประเทศอิตาลี ก็จะนึกถึงเส้นสปา
เก็ตตี้ เรื อกอนโดล่า
• ให้นกั เรี ยนพูดจากประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส เช่น
- คนฝรั่งเศสที่มีชื่อเสี ยง (กษัตริ ย ์ นักการเมือง นักปราชญ์ นักวิทยาศาสตร์ นักแสดง นักร้อง นักกีฬา)
- เมืองต่างๆ ในประเทศฝรั่งเศสที่นกั เรี ยนรู ้จกั
- สิ นค้า ผลิตภัณฑ์ ฝรั่งเศสในประเทศไทยที่นกั เรี ยนรู ้จกั หรื อเคยเห็นทางโทรทัศน์ รวมทั้งอาหาร ของกิน
- เทคโนโลยี สิ่ งก่อสร้าง ยานยนต์ เครื่ องบิน จรวด ดาวเทียม รถไฟ ที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั
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- การเมือง การปกครอง ข่าวล่าสุ ดเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศฝรั่งเศส (Président
de la République Française : M.François HOLLANDE du parti Socialiste, le PM : M.Jean-Marc
AYRAULT)

ความรู้ประสบการณ์เดิมของนักเรี ยนเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส จะเป็ นภาพสะท้อนความสนใจในภาษาที่นกั เรี ยน
กําลังจะเรี ยน ให้นกั เรี ยนช่วยกันสรุ ปจากคําตอบที่ได้ แต่ผสู ้ อนไม่จาํ เป็ นต้องเพิ่มเติมความรู้ให้มากในขณะนี้
ทางจิตวิทยาการสอน (la neuropédagogie) เชื่อว่า การจะเรี ยนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จะต้องสอน
โดยเชื่อมโยงสิ่ งใหม่น้ นั กับสิ่ งที่นกั เรี ยนได้รู้มาก่อนแล้ว ดังนั้น จึงต้องกระทําอยูเ่ สมอ ยิง่ กว่านั้น การที่นกั เรี ยน
ได้ประจักษ์วา่ ตนเองมีความรู ้เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสอยูบ่ า้ งแล้วจะกระตุน้ ให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรี ยนยิง่ ขึ้น
Note importante :

- คําสัง่ ใน Livre de l’élève จะไม่เหมือนกับคําสัง่ ใน Guide pédagogique ทั้งนี้เพราะในแนวการสอน
สําหรับครู จะใช้ คาํ สั่ งทางการสอน ส่ วนคําสัง่ ในหนังสื อนักเรี ยนจะเป็ นการสัง่ เพื่อให้ปฏิบตั ิตามในการทํา
แบบฝึ กหัด เช่น ในคู่มือครู สงั่ ว่า Faire correspondre des personnages et leur présentation ในหนังสื อนักเรี ยน
แบบฝึ กหัดที่ 1 สัง่ ว่า Ecoute les dialogues. Qui dit quoi ?
ในคู่มือครูภาษาไทยเล่ มนีจ้ ะใส่ คาํ สั่ งสํ าหรับครูพร้ อมเลขทีแ่ บบฝึ กหัดก่ อน (เป็ นคําสัง่ โดยใช้กริ ยารู ป Infinitf)
ตามมาติดต่ อกันด้ วยคําสั่ งในหนังสื อนักเรียน ซึ่งเป็ นเลขทีแ่ บบฝึ กหัดเดียวกัน (ในหนังสื อนักเรี ยนคําสัง่ ส่วน
ใหญ่สงั่ เป็ นบุรุษที่ 2 เอกพจน์ คือกริ ยาที่ใช้กบั tu )
- Adosphère เป็ นเรื่ องของวัยรุ่ น การใช้ภาษาจึงใช้สรรพนาม tu ou « tutoyer » ที่แสดงความคุน้ เคยเป็ น
ส่ วนใหญ่ ผูส้ อนควรฝึ กให้นกั เรี ยนพูดกับครู อย่างสุ ภาพด้วย <vous> หรื อ « vouvoyer » กับครู ทุกครั้ง และฝึ ก
ให้ใช้สรรพนามได้ท้ งั « tu » et « vous »
การสอนภาษาใหม่ ให้ บรรลุผลสํ าเร็จดี ตามหลักการสอนทีท่ นั สมัย มีเงือ่ นไข 3 ข้ อดังนี้
1. S’intégrer aux connaissances déjà acquises et les prolonger.
2. Etre motivé par le désir de connaître.
3. Que l’apprenant comprenne les objectifs de cet apprentissage,
mais aussi par quels moyens il va le réaliser.

1. ต้องนําความรู ้เดิม หรื อ สิ่ งที่เรี ยนมาแล้ว มาสอดแทรก แล้วต่อยอดความรู ้น้ นั ออกไปอีก
2. ต้องกระตุน้ หรื อปลุกเร้าความสนใจ ให้นกั เรี ยนอยากรู ้อยากเรี ยนเสมอ
3. นักเรี ยนต้องเข้าใจจุดประสงค์ของการเรี ยนเรื่ องนั้นและต้องคํานึงถึงด้วยว่าจะใช้วธิ ี การใด ที่จะทําให้บรรลุ
จุดประสงค์น้ นั
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Bienvenue dans Adosphère !

pages 8-9

1. Faire correspondre des personnages et leur présentation. ( Ex 1 Ecoute le dialogue.
Qui dit quoi ?) CD Rom piste 2
ผูส้ อนที่ใช้ Livre du professeur « tout en un » ทุกแบบฝึ กหัดจะมีเฉลยเขียนด้วยสี แดงไว้ให้แล้ว
ก่อนอื่น ผูส้ อนต้องทําความรู ้จกั กับตัวละครทั้ง 9 คนก่อน (มี 8 โมดุล 8 เรื่ องแต่มีตวั ละครฝาแฝด หญิง 1 คู่ จึง
เป็ น 9 คน) ภาพที่ 1 คือฝาแฝด Lise (ใส่เสื้ อแดง) et Léa (ใส่ เสื้ อขาว) ภาพที่ 2 คือ Loïc ภาพที่ 3 Oscar
ภาพที่ 5 มี 3 คน เป็ นภาพตัวอย่าง Imane (en pull noir), au milieu
Yo (คนผิวดํา) ภาพที่ 4 Samuel
Lucille; et Léa (en t-shirt blanc) ภาพที่ 6 Xavier ภาพที่ 7 Alice และภาพที่ 8 Imane (เป็ นเด็ก
อาหรับ)
เนื่องจากการออกเสี ยงตัวอักษรภาษาฝรั่งเศสไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษแต่คล้ายกันมาก ขอแนะนําดังนี้
- ก่อนฟังบทสนทนาซึ่งพูดเร็ วมาก ขอให้ปูพ้นื ฐานทําความคุน้ เคยกับตัวอักษรก่อน โดยเปิ ด CD piste 3
ให้ฟังเพลงการออกเสี ยงตัวอักษรทั้ง 26 ตัวก่อน เป็ นการร้องเล่นสนุกๆ และจดจําการออกเสี ยงไปด้วย
- หลังจากออกเสี ยง A B C D คล่องแล้ว เขียนชื่อตัวละครทีละคน ให้นกั เรี ยนฝึ กการสะกดชื่อ และออกเสี ยง
อ่านชื่อเหล่านี้ พร้อมกับแนะนําตัวละครตามภาพในหนังสื อเรี ยน โดยตั้งคําถาม Qui est-ce ?/ Qui c’est ? ให้
นักเรี ยนตอบ และให้ขอ้ มูลย่อๆเกี่ยวกับคนฝรั่งเศสว่าไม่ใช่มีแต่คนผิวขาว คนฝรั่งเศสที่เกาะไฮติเป็ นคนผิวดํา
คนเวียตนาม ลาว เขมร ที่ถือสัญชาติฝรั่งเศสก็มี อาจฝึ กถามชื่อเพื่อนๆ ในห้องเรี ยนด้วยก็ได้
- ให้ฟังบทสนทนาซึ่ งตัวละครแต่ละคนแนะนําตนเอง 2-3 ครั้ง (ex.1 piste 1) โดยจับคูภ่ าพที่สมั พันธ์กบั บท
สนทนาที่เป็ นชื่อตัวละคร อธิบายและให้ฝึกการออกเสี ยงแต่ละประโยค เฉลยโดยให้นกั เรี ยนบอกคําตอบของตน
- ถามความรู้สึกนักเรี ยนว่าเสี ยงภาษาฝรั่งเศสที่เขาเพิ่งเปล่งออกมาเป็ นครั้งแรกเป็ นอย่างไร ไพเราะหรื อไม่ ได้ยนิ
เสี ยงอะไรบ้าง ชอบเสี ยงภาษาฝรั่งเศสหรื อไม่
2. Se présenter les uns aux autres (Ex. 2 Joue avec un(e) camarade devant la classe.)

แบบฝึ กหัดพูดเพือ่ การใช้ actes de parole « saluer et se présenter » ให้ ศึกษาจากตารางสี ชมพูก่อน แล้วจึง
ให้นกั เรี ยนไปยืนตรงหน้าเพือ่ นที่จะพูดแนะนําตัว หรื อออกมาพูดหน้าชั้น ทําท่าทาง ใช้น้ าํ เสี ยง intonation ให้
สมจริ ง ไม่ยนื แข็ง ใช้ภาษาไม่ซ้ าํ กัน และพูดให้คล่องทุกคน การพูดภาษาต่างประเทศที่ดีตอ้ งใช้มือและท่าทาง
ประกอบเสมอ
3. Découvrir et apprendre l’alphabet français (Ex 3 Ecoute et chante.) อาจทบทวน A B C
อีก โดยเปิ ด CD ROM piste 3 et 4
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4. Mettre en relation alphabet et prénom français. (Ex 4. Continue avec des prénoms que tu
connais.) แบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3 – 4 คน หา prénoms ฝรั่งเศส ภายในเวลา 5 นาที แล้วนําชื่อที่ได้ท้ งั หมดมา

รวมกัน เช่น
A comme Alain, A comme Alex, A comme Anne, A comme Annie, A comme Alice,
A comme Antoine, A comme André,
B comme Bernard, B comme Bertrand, B comme Benjamin, B comme Beck,
C comme Catherine, C comme Charles,
C comme Claire,
C comme Cécile

เมื่อได้ชื่อมาแล้ว ต้องให้นกั เรี ยนบอกด้วยว่า เป็ นชื่อผูห้ ญิงหรื อผูช้ าย
ข้อเสนอแนะสําหรับกิจกรรมกลุ่ม : ต้องกําหนดเวลาให้เสมอ การทําเช่นนี้จะช่วยให้กลุ่มรี บดําเนินการทันที ถือ
เป็ นการกระตุน้ ในทางบวก
เพือ่ ผนึกความจําและฝึ กเขียน ให้ ทาํ การบ้ านใน Cahier d’activités Module 0 p.3
เฉลยแบบฝึ กหัด Cahier d’activités มีใน Livre du professeur Tout-en-un หลังหน้า 118 แต่ใช้เลขที่
หน้าเหมือนในcahier d’activités ในคู่มือครู เล่มนี้เราจะอธิ บายเฉพาะบางแบบฝึ กหัด เพื่อให้การเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิ ภาพ เช่น Ex.2
2. Déchiffre les prénoms des ados et relie-les aux dessins. Puis écris ton prénom de manière

จุดประสงค์ เพือ่ ทบทวน L’ alphabet (P.3 du cahier d’activités)
ให้นกั เรี ยน “แกะ” le prénom codé ซึ่ งเป็ นภาพสัญลักษณ์หรื อภาพ pictogramme ออกมาเป็ นตัวอักษร โดยดู
จากตารางทีท่ ้ ายหน้ า 3 ของหนังสื อแบบฝึ กหัดนักเรียน (อย่ าดูจากตารางหนังสื อ Livre du professeur touten-un เพราะเป็ นคนละสั ญลักษณ์ ) เช่ น ภาพคน ตรงกับตัว L ภาพดาวตรงกับตัว U ภาพโน้ ตเพลง ตรงกับ
ตัว C เมื่อแกะได้ครบทุกสัญลักษณ์ ก็จะได้ชื่อตัวละคร เช่น จากตัวอย่างเป็ นชื่อของ Lucille ตัวต่อๆ ไปจะเป็ น
ชื่อตัวละครดังนี้
codée.

a.Xavier, b.Lise et Léa, c.Loïc, d. Imane, e. Oscar,

f. Alice,

g. Samuel

แล้วให้นกั เรี ยนขีดโยงเส้น จากชื่อไปยังหน้าตัวละครแต่ละคนด้วย
ั ) , Loïc (ริ มสุ ด ใส่เสื้ อแดง)
Imane (ผิวคลํ้าผมหยิก) .Xavier (ใส่ แว่นตา), Lise et Léa (สองคนคู่กน
(คนดํา) , Alice (ผมยาว เสื้ อเขียว) , Samuel (ผมดําชี้ ๆใส่เสื้ อตาสก๊อตสี ฟ้า)

Oscar

ให้นกั เรี ยนสนุกกับการเขียนชื่อของตน ด้วยภาพ pictogramme ด้วย
การทําแบบฝึ กหัดใน cahier d’activités ควรถือว่าเป็ นหน้าที่ของนักเรี ยนที่ต้องทําทุกครั้งทีเ่ รียนจบแต่ ละตอน
ผูส้ อนควรเตือนในระยะเริ่ มต้น และดูว่า นักเรี ยนทําเองหรื อไม่ มีปัญหาอย่างไร
h.
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Oui, je parle français !

p. 10 – 11

เนื้อหาในสองหน้านี้ ฝึ ก compétence linguistique, compétence culturelle et artistique, compétence
pour apprendre à apprendre
1. Découvrir que les noms de langues étrangères sont souvent <transparents>.
(Ex. 1 Observe l’affiche No 1 et écoute.) (CD ROM piste 5)

อาจทบทวนชื่อตัวละครก่อน หากการเรี ยนไม่ต่อเนื่อง
- ให้นกั เรี ยนสังเกตภาพโฆษณาหมายเลข 1 ซึ่ งเป็ นชื่อภาษาต่างๆหลายภาษา นักเรี ยนอาจเดาได้วา่ คํานั้นๆ
หมายถึงภาษาใด เป็ นการค้นพบด้วยตนเองว่า ชื่อภาษาต่างประเทศ มักเป็ นชื่อที่รู้จกั กันดีในหลายๆภาษา นําเข้าสู่
บทเรี ยน โดยพูดว่า
Prof
: Je suis thaïlandais(e). Je parle thaïlandais (thaï), anglais et français.
Imane parle français. / Oscar parle français. Xavier parle français aussi.
Et Lucille, elle parle français ? ( Oui,) elle parle français. Elle parle thaïlandais ? (Non)
สอนการตอบรับและตอบปฏิเสธ โดยผงกหัว แสดงการตอบ Oui ส่ ายหัว แสดงการตอบ Non พูดซํ้า

และถามกลับเพื่อพิสูจน์ความเข้าใจ
Et vous ? Vous parlez thaï ? Vous parlez anglais ?

Vous parlez chinois ? Vous parlez arabe ?

ให้นกั เรี ยนตอบรับหรื อปฏิเสธ เพื่อแสดงความเข้าใจ Oui, Non
- บอกนักเรี ยนว่า นักเรี ยนรู ้จกั ภาษาฝรั่งเศสแล้ว ให้นกั เรี ยนสังเกตคําในป้ ายโฆษณา 1 และตั้งใจฟังคําภาษา
ฝรั่งเศสต่อไปนี้ แล้วบอกว่ารู ้จกั คําไหน (piste 5 เปิ ด 2-3 ครั้ง ให้พดู ตาม) คําที่ควรรู ้จกั เพราะเสี ยงเหมือน
ภาษาไทย ส่ วนตัวเขียนเหมือนภาษาอังกฤษ คือ อาหรับ arabe คําที่เสี ยงคล้ายภาษาไทยมาก ๆ คือ ฝรั่งเศส
français นอกจากสองคํานี้ แล้ว ถ้าเห็นตัวเขียนจะพอเดาได้เช่น chinois, grec, hindi, italien, japonais,
portugais, tchèque, เป็ นต้น แบบฝึ กหัดนี้ ฝึ กการสังเกต ใช้ความสามารถทางภาษาศาสตร์
- ให้นก
ั เรี ยนบอกความหมายของประโยค Oui, je parle français. แล้วให้เดาต่อว่าประโยคต่อไปนี้หมายความ
ว่า อะไร Et aussi ….allemand, anglais, arabe, bulgare, etc
2. Dire quelles autres langues on parle.( Ex 2 Dis le nom des langues que tu parles.) แบบฝึ ก
พูด ให้ตอบคําถามต่อเนื่องจากข้างต้น ถามต่อไปเลยว่า
Moi, je parle thaï, anglais et français. Toi aussi ? / Et toi ? ฝึ กตอบ และเพิ่มภาษาที่นก
ั เรี ยนพูดได้
3. Se rendre compte que l’on connaît déjà des mots français. (Ex 3 Observe l’affiche No2. Tu
ั เรี ยนสังเกตโฆษณาหมายเลข 2 Je connais des mots français. แล้ว
connais des mots français ?) ให้นก

บอกความหมายของคําเหล่านั้น แบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่มย่อย แข่งขันหาคําภาษาฝรั่งเศสที่รู้จกั อาจเป็ นคําโฆษณา
ชื่อร้าน ชื่อภาพยนต์ อาหาร นํ้าหอม รถยนต์ ฯลฯ อาจให้คาํ ที่นกั เรี ยนเดาได้เพิ่มเติม เช่น la poste, le
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restaurant, l’hôtel, l’hôpital

นักเรี ยนจะเปิ ดหาคําแปลของคํานั้น ๆ ได้ ใน

Ton dico p. 109 เพื่อการเรี ยนรู ้

ด้วยตนเอง
4. Réaliser une affiche avec les mots découverts. ( Ex 4 Avec la classe, fabriquez une affiche avec des
mots français.)

ให้ทาํ แผ่นป้ ายคําภาษาฝรั่งเศสประกอบภาพให้สวยงาม การให้เวลานักเรี ยนทํางานศิลปะประกอบการเรี ยน ไม่
เป็ นงานที่เสี ยเวลา แต่จะได้ผลคุม้ ค่า เพราะเป็ นการผนึกความจําที่ดี ทําให้ภาคภูมิใจ นําไปอวดพ่อแม่หรื อเพือ่ นที่
ไม่รู้จกั ภาษาฝรั่งเศสได้ และนํามาตกแต่งห้องเรี ยนได้
APPRENDRE À APPRENDRE
Découvrir des instruments linguistiques indispensables à une bonne communication en
classe (Comment communiquer en classe ?) CD ROM piste 6
ให้นกั เรี ยนฟังประโยคคําสัง่ ต่าง ๆ ที่ใช้การสื่ อสารกันในชั้นเรี ยน (les consignes de classe ) โดยให้ฟังจาก ซีดี

ให้พดู ตามทีละคนหรื อเป็ นกลุ่มย่อย แล้วประเมินความเข้าใจโดยให้ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของครู ก่อน แล้วให้ผลัดกัน
สัง่ และปฏิบตั ิตาม ให้นกั เรี ยนถามประโยคที่ตอ้ งการใช้เพิ่มเติม ครู เขียนประโยคเหล่านั้น พร้อมทั้งให้คาํ สัง่ ของ
ครู เพิ่มเติมด้วย เช่น
- Je n’entends pas bien. Je ne vois pas bien. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Répétez, s.v.p.
- Ouvre le livre. Ferme le livre. Prends le livre. / Ouvrez…, Fermez…, Prenez…
- Lis / Regarde / Répète / Ecoute / Ecris / Lisez / Répétez / Regardez / Ecoutez / Ecrivez.
- Parle fort. Parlez plus fort, s’il vous plaît. Réponds, Répondez, s’il vous plaît.
- Lève-toi. / Levez-vous. / Etc.

ให้นกั เรี ยนจําเสี ยงของประโยคคําสั่ งทีใ่ ช้ สั่ง “คนเดียว” Ecoute, Prends, Lis, ไม่ออกเสี ยง s ท้ายคํา หรื อ
อาจมีเสี ยง <เออะ> เช่น Ouvre, Ferme, regarde
และคําสั่ งทีส่ ั่ ง “หลายคน” หรือท่ านทั้งหลาย ซึ่งจะมีเสี ยง < เอ > ท้ ายคํากริยา Ecoutez, Prenez, Lisez,
Ouvrez, Fermez, Regardez, Répondez..

ผูส้ อนควรใช้คาํ สัง่ และคําชมเชยเป็ นภาษาฝรั่งเศสอย่างสมํ่าเสมอเช่นBien ! Très bien ! Parfait ! Excellent !
. Oui, je parle français !
1. Quelle langue parlent-ils ? Complète. ให้ดูภาพธงชาติ แสดงภาษาที่บุคคลนั้นพูดได้ ฝึ กการสะกด
ภาษานั้น ควรให้นกั เรี ยนสังเกตความแตกต่างในการเขียนชื่อภาษาเช่น I speak English./French/Russian.ใน
ภาษาอังกฤษต้องใช้ตวั majuscule ขึ้นต้นคํา แต่ภาษาฝรั่งเศสใช้ minuscule : Je parle anglais, français et
Faire les exercices dans le Cahier d’activités p.4

russe.
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2. Entoure les cinq autres mots français et dessine –les.

แบบฝึ กหัดนีใ้ ห้ ระวังการออกเสี ยง : chocolat อ่าน[ ∫CkCla ] (โชโกลา ) ตัว “t” ท้ายคําไม่ออกเสี ยง) ส่ วน
bus [bys] (บุ้ซ) ต้องออกเสี ยงตัวสะกดข้างท้ายเพราะมาจากภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกับ le tennis[tenis](เต็นนิ ซ)
Entre dans Adosphère !

page 12

1. Ecrire un mot quelqu’un épelle. (Ex 1 Ecoute Lucille et écris son mot de passe. )
Faire écouter trois fois « le mot de passe » = «password» et laisser du temps pour écrire
entre les écoutes. CD ROM piste 7
Transcription, piste 7
Mon pseudo : Lulu, mon mot de passe : copains, C-O-P-A-I-N-S. Mon nom ; c’est Piset,
mon prénom, Lucille, L-U-C-I-deux L-E et mon adresse mél, c’est lulu@gmail.com :
L-U-L-U arobase G-M-A-I-L point C-O-M
2. Ecouter et épeler des mots ou des prénoms. (Ex 2 Ecoute et répète.) CD ROM piste 8
Après avoir fait écouter et répéter trois fois l’enregistrement, quelques élèves épelleront leur
prénom ou leur nom de famille. Faire remarquer éventuellement le fait qu’on utilise en France un
seul nom de famille.
3. Ecrire des mots qui sont épelés. (Ex.3 Ecoute et écris les mots.) CD Rom Piste 9.
Faire écouter l’enregistrement trois fois et laisser du temps pour écrire entre les écoutes.
Transcription, piste 9
Comment ça s’écrit ? C-O-deux M-E-N-T
Comment ça s’écrit ? P-R-E accent aigu N-O-M
Comment ça s’écrit ? A-D-R-E-deux S-E
Comment ça s’écrit ? A-deux P-E deux L-E
Je ne comprends pas !

4. Ecrire des adresses mél qui sont épelées. (Ex 4 Ecoute et complète les adresses méls.)
Faire écouter trois fois chaque adresse mél en laissant du temps pour écrire entre les écoutes.
Transcription, piste 10
a. superoscar@yahoo.fr s-u-p-e-r-o-s-c-a-r-arobase-y-a-h-2o-point-f-r
b. Xav@quebec.fr x-a-v-arobase-q-u-e-b-e-c-point-f-r
c. 2l@neuf.fr 2-l-arobase-n-e-u-f-point-f-r
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5. Epeler son adresse mél. (Ex 5 Dis ton adresse mél à un(e) camarade.) EO
Chacun dit trois fois son adresse mél à un camarade, puis vérifie.
REMARQUE ! Demander aux élèves de se corriger les uns les autres. Cela peut être très
efficace et productif. Les élèves sont bien meilleurs enseignants que nous pour leurs camarades.
6. Compléter une fiche d’inscription. (Ex 6 Inscris – toi sur Adosphère.
Complète la fiche dans ton cahier p.5.)
แบบฝึ กหัดข้อ 6 Module 0 ทําใน cahier d’activités ฝึ กนักเรี ยนให้รู้จกั การลงทะเบียนให้ขอ้ มูลส่ วนตัว

นักเรี ยนต้องมี adresse mél et son mot de passe
Ton dico Apprendre le vocabulaire

piste 11

เตือนนักเรี ยนว่าคําที่ปรากฏใน dico นักเรี ยนจะต้องค้นหาความหมายของคํานั้นทันทีหากยังไม่รู้ คําศัพท์
การสอนคําศัพท์ ให้ฟังเสี ยงจาก ซี ดี
ประกอบภาพ dico illustré อยูใ่ นหน้า 109-115 ของหนังสื อนักเรี ยน
อย่างต่อเนื่อง 1 ครั้งก่อน แล้วเปิ ดอีก 2 ครั้งให้พดู ตาม วิธีที่จะช่วยให้จดจําคําศัพท์ได้ง่ายและจําได้นานก็คือ
ต้องดูภาพ (หรื ออาจจะเขียนภาพประกอบคํานั้น) ฝึ กเขียนคํานั้น อ่านออกเสี ยง และพูดซํ้า ๆ คํานั้น
Demander de faire l’exercice Apprendre à Apprendre dans le cahier d’activités p.5.
Et toi, comment communiques-tu en classe ? Associe les dessins aux phrases.

หากทําแบบฝึ กหัดนี้ในห้องเรี ยน ให้นกั เรี ยนออกเสี ยงตามประโยคต่างๆที่อยูข่ า้ งภาพแล้วให้บอกความหมายของ
ประโยคเหล่านั้นตามความเข้าใจของนักเรี ยน เนื่องหลายประโยคเรี ยนไปแล้วในหนังสื อเรี ยน Apprendre à
Apprendre หน้า 11 แล้วให้จบ
ั คู่กบั ภาพ ซึ่ งแต่ละภาพอาจถามคําถามได้หลายคําถาม สิ่ งสํ าคัญก็คอื นักเรียน
ต้ องจําประโยคเหล่ านีไ้ ด้ แล้ วใช้ ในการเรียนทุกครั้งเพือ่ ถามครู เป็ นภาษาฝรั่งเศสเมือ่ มีปัญหา เช่น ไม่เข้าใจ ออก
เสี ยงไม่ได้ เขียนสะกดไม่ถกู หากมีคาํ ถามใหม่ ๆ ให้ผสู้ อนเขียนประโยคเหล่านั้นเพิ่มเติม ตามที่นกั เรี ยนต้องการ
การเฉลยในภาพ a เฉลยว่า
comprends pas. ก็ได้

Comment on prononce ?

แต่ในความจริ ง นักเรี ยนอาจยกมือเพือ่ บอกว่า

Je ne

Apprendre à Apprendre dans le Module 0 est le vocabulaire de classe. Dès le début de
l’apprentissage du français, le professeur doit l’utiliser en classe régulièrement ainsi que les
élèves. Demandez donc aux élèves de l’apprendre par cœur pour bien communiquer en français
dans la classe !
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