โครงการอบรม
หัวขอ : เทคนิคและกลยุทธเพื่อหองเรียนที่มีชีวิตชีวา และการมีสวนรวม
Stage de formation : Techniques et stratégies pour une classe vivante et collaborative.
1.หลักการและเหตุผล
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาใหผูเรียนพัฒนา กระบวนการคิดวิเคราะห
เพื่อใหมีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะดาน สารสนเทศ การใชสื่อและการสื่อสาร มี
คุณธรรมจริยธรรม มีวินัย และจิตสํานึกความรับผิดชอบ ตอสังคมและพรอมสูการเปนพลโลกในศตวรรษที่ 21 โดยครู
จักตองเปนผูขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู และมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาผูเรียน ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมตางๆ
ในการจัดการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสเพื่อนําไปสูเปาหมายดังกลาว ครูตองมีเทคนิคที่หลากหลาย ที่จะผูสนับสนุนให
ผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู เกิดทักษะ และมีสมรรถนะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ เห็นความสําคัญของการพัฒนาครูผูสอน
ภาษาฝรั่งเศสใหมีองคความรู ในการออกแบบ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสที่นาสนใจและหลากหลาย
จึงไดจัดโครงการอบรม หัวขอ เทคนิคและกลยุทธเพื่อหองเรียนที่มีชีวิตชีวา และการมีสวนรวม(Techniques et
stratégies pour une classe vivante et collaborative)
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรบั ความรูดานเทคนิคและกลยุทธในการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาฝรั่งเศส
2.2 เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดแนวทางออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท ี่หลากหลายและนําไปใชไดจริง
2.3 เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสที่ทําให
หองเรียนมีชีวิตชีวา และนักเรียนมีสวนรวม
3. ผูเขารับการอบรม : ครูผูสอนภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษา จํานวน 40 คน
หมายเหตุ ในกรณีที่มีผูสมัครเกินจํานวนที่ระบุ ครูผชู ว ย และ ครู คศ. 1 จะไดรับพิจารณากอนเปนอันดับแรก
4. ระยะเวลาและสถานที่ :
วันเสารท่ี 10 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุมคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ตึก 60 ป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พญาไท กรุงเทพ ฯและวันอาทิตยที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอรไซด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
5. ผูรับผิดชอบโครงการ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ ฯ
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
6.1. ผูเขารับการอบรมมีความรูดานเทคนิคและกลยุทธในการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาฝรั่งเศส
6.2 ผูเขารับการอบรมสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท ี่หลากหลายและนําไปใชไดจริงในหองเรียน

6.3 ผูเขารับการอบรมสามารถนําประสบการณจากการแลกเปลี่ยนไปจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสที่ทําให
หองเรียนมีชีวิตชีวา และนักเรียนมีสวนรวม
7. การลงทะเบียน
7.1 กรอกใบสมัครที่แนบมากับโครงการเพื่อดําเนินการขออนุญาต
หัวหนาสถานศึกษา แลวผูสมัครเก็บไวเปนหลักฐานเพื่อการเบิก คาที่พัก
และคาเดินทาง สวนคาใชจา ยในการจัดอบรม ไดแก คาวิทยากร คา
เอกสาร และคาอาหารตามที่ระบุในตารางการอบรม สมาคมครูภาษา
ฝรั่งเศสแหงประเทศไทยเปนผูรับผิดชอบ
7.2 และสมัครใน google form ตาม Qr Code นี้
ภายในวันจันทรที่ 20 กันยายน 2563
8. กําหนดการอบรม
เสาร 10 ต.ค.2563
08.00-08.20

ลงทะเบียน

08.20-08.30

พิธีเปด

08.30-10.00

Stratégies pour une CO et PO collaboratives avec mise en situation.

10.00-10.30

พักอาหารวาง

10.30-12.00

Stratégies pour une CO et PO collaboratives avec mise en situation.

12.00-13.00

พักกลางวัน

13.00-14.30

Mise en place des étapes pour une CE captivante

14.30-15.00

พักอาหารวาง

15.00-16.30

Stratégies pour un bon développement de l'écrit et pédagogie du projet.

อาทิตย ที่ 11 ต.ค. 2563
09.00-10.30

Bilan

10.30-11.00

พักอาหารวาง

11.00-11.40

ประชุมสามัญประจําปของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย

ใบสมัครเขารวมการอบรม
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วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
…………………………………………
กรุณาเขียนตรวจความถูกตองหลังการกรอก ขอมูลดังกลาวจะใชในการจัดทําวุฒิบัตร
กรอกใบสมัคร ภายในวันจันทรที่ 20 กันยายน 2563
นาย / นาง / นางสาว......................................................................................................................................
M. / Mme / Mlle..........................................................................................................................................
 โรงเรียน...................................................................................................................................................
โทรศัพทสวนตัว (ที่ติดตอไดสะดวกที่สุด )....................................................................................................
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
สมัครเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ : เทคนิคและกลยุทธเพื่อหองเรียนที่มชี ีวิตชีวา และการมีสวนรวม
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ลงนาม................................................ผูสมัคร
วันที่.........................................................................
ลงนาม .......................................................หัวหนาสถานศึกษา หรือผูมีอานาจ
(..................................................................)
วันที.่ ........................................................................
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

