
 

 

 

ອາຈານສອນທ ີ່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສຶກສາສມົບນູພອ້ມທ ີ່ ຈະສອນພາສາຍ ີ່ ປ ີ່ນໃນສກົຮຽນໃໝີ່ 

 

ວນັທ  10 ກລໍະກດົ ປ 2017 

ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສຶກສາ 

ສນູອາຊ ມນູນທິິຍ ີ່ ປ ີ່ນ 

 

ຫ ກັສດູການຝຶກອບົຮມົແບບເລັີ່ ງລດັໃນລະດຮູອ້ນສາໍລບັບນັດາຄສູອນພາສາຍ ີ່ ປ ີ່ນໃນໂຮງຮຽມດັທະຍມົ

ສຶກສາສມົບນູໄດຮ້ ີ່ວມກນັຈດັຂຶນ້ໂດຍສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສຶກສາ (RIES) ແລະ ສະຖາບນັ

ການບໍລິຫານເອກະລາດໃນປະເທດຍ ີ່ ປ ີ່ນພາຍໃຕກ້ານຊ ນ້າໍຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ກບັ ມນູ

ນທິິຍ ີ່ ປ ີ່ນ(JF) ຊຶີ່ ງຈະເລ ີ່ ມຕ ົນ້ແຕີ່ວນັທ  10 ກລໍະກດົນ  ້ທ ີ່ ເມອືງແກວ້ອ ດມົ,ແຂວງວຽງຈນັ. 

ຄສູອນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສຶກສາສມົບນູຈາໍນວນ 12 ທີ່ານ ຈາກໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສຶກສາ ສມົບນູ

ວຽງຈນັ, ໜອງບອນ ແລະ ເພຍວດັ ພອ້ມກບັພະນກັງານວຊິາການ 3 ທີ່ານ ຈາກສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້

ວທິະຍາສາດການສຶກສາ (RIES) ຈະເຂ້ົາຮີ່ວມໃນຫ ກັສດູແບບເລັີ່ ງລດັໃນໄລຍະ 36 ມື.້ ບນັດາ

ສາດສະດາຈານຈາກພະແນກພາສາຍ ີ່ ປ ີ່ນ, ຄະນະອກັສອນສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫີ່ງຊາດລາວ ຈະ

ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຢີ່າງເຕັມທ ີ່  ໃນນາມເປັນຜູຊ້ ນ້າໍຂອງຫ ກັສດູນ .້ 

 ໃນຈາໍນວນຄສູອນຂອງໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນຕ ົນ້ 12 ທີ່ານ, ເຊິີ່ ງມ   8 ທີ່ານ ທ ີ່ ເຄ ຍສອນພາສາ

ຍ ີ່ ປ ີ່ນມາແລວ້ ເປັນເວລາ 1 ປ  ຫາ 2 ປ . ໃນຫ ກັສດູແບບເລັີ່ ງລດັນ  ້ຈະຊີ່ວຍໃຫບ້ນັດາຄສູອນໄດພ້ດັທະນາ

ຄວາມສາມາດດາ້ນພາສາຍ ີ່ ປ ີ່ນ ແລະ ຖໂືອກາດປຶກສາຫາລືກນັກີ່ຽວກບັວທິ ສອນພາສາຍ ີ່ ປ ີ່ນໃຫມ້  ປະສດິທິຜນົ

ຍິີ່ ງຂືນ້. ແລະ ອ ກ 4 ທີ່ານ ແມ ີ່ນຈະຖກືຄດັເລືອກຕືີ່ ມ ເພືີ່ ອເສ ມຂະຫຍາຍການສຶກສາດາ້ນພາສາຍ ີ່ ປ ີ່ນໃນແຕີ່

ລະໂຮງຮຽນ; ບນັດາຄຈູະໄດຮ້ຽນພາສາຍ ີ່ ປ ີ່ນພ້ືນຖານ ແລະ ກະກຽມການສອນສາໍລບັສກົຮຽນໃໝີ່. ໃນ

ຫ ກັສດູມ  ທງັກດິຈະກາໍໃຫບ້ນັດາຄແູນະນາໍຕວົເອງ ແບບວດັທະນະທາໍຍ ີ່ ປ ີ່ນ ໃນຫອ້ງຮຽນໃຫກ້ບັນກັຮຽນ

ເຂ້ົາໃຈ ເຖງິວດັທະນະທາໍທ ີ່ ແຕກຕີ່າງກນັໄດຢ້ີ່າງເລິກເຊິີ່ ງ. ໃນມືສ້ ດທາ້ຍຂອງຫ ກັສດູ, ວນັທ  18 ສິງຫາ, 

ບນັດາຄຈູະໄດກ້ ີ່າວສະເໜ ຜນົສາໍເລັດທ ີ່ ໄດຮ້ບັຈາກຫ ກັສດູ. 

RIES ແລະ JF ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັລາຍການເພືີ່ ອແນະນາໍການສຶກສາພາສາຍ ີ່ ປ ີ່ນ ໃນນາມເປັນ ວຊິາ

ພາສາຕີ່າງປະເທດທ  2 ໃນໂຮງຮຽນຂ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາສມົບນູໃນລາວ. JF ບໍີ່ ພຽງແຕີ່ ຈດັຝຶກອບົຮມົຄເູທົີ່ າ

ນ ັນ້, ແຕີ່ຍງັໄດສ້ ົີ່ງຊີ່ຽວຊານພາສາຍ ີ່ ປ ີ່ນໄປຕີ່າງປະເທດເພືີ່ ອພດັທະນາປ້ຶມແບບຮຽນພາສາຍ ີ່ ປ ີ່ນ ສາໍລບັນກັຮຽນ

ມດັທະຍມົສຶກສາສມົບນູອ ກ. 

 ປ້ືມແບບຮຽນພາສາຍ ີ່ ປ ີ່ນໃໝີ່  “Nihongo 1”, ຫ ື “ ພາສາຍ ີ່ ປ ີ່ນ 1”, ນ ັນ້ ຈະຖກືຈດັພິມຂຶນ້ ຢີ່າງ

ເປັນທາງການໃນເດອືນກນັຍານ ,້ ຫ ງັຈາກທ ີ່ ທດົລອງໃຊສ້ອນໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສຶກສາສມົບນູວຽງຈນັ,   

ໜອງບອນ ແລະ ເພຍວດັ ໃນສກົຮຽນໃໝີ່ນ .້ JF ກໍີ່ຍງັມ  ແຜນທ ີ່ ຈະສ ົີ່ງອາສາສະໝກັ 2 ຄນົ ທ ີ່ ເອ ້ນວີ່າ “ຄຜູູ້



 

 

 

ຊີ່ວຍສອນພາສາຍ ີ່ ປ ີ່ນ” (“Nihongo Partners”) ມາໃນທາ້ຍເດອືນສງິຫານ  ້ ເພືີ່ ອຊີ່ວຍສະໜບັສະໜນູຄລູາວ

ທ ີ່ ສອນພາສາຍ ີ່ ປ ີ່ນ ໃນບນັດາໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສຶກສາສມົບນູໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. ດ ັີ່ງທ ີ່ ກ ີ່າວມເທິງນ .້ 

ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າຂອບເຂດຂອງລາຍການນ ບໍ້ີ່ ກວ້າງຂວາງກໍີ່ຕາມ, ແຕີ່ມນັຈະຄີ່ອຍໆເຮັດໃຫສ້ະພາບແວດ

ລອ້ມການສຶກສາພາສາຍ ີ່ ປ ີ່ນໃນຂ ັນ້ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສຶກສາສມົບນູໃນລາວໃຫນ້ບັມ ືນ້ບັດ ຂືນ້. ພວກເຮົາຫວງັ

ເປັນຢີ່າງຍິີ່ ງວີ່າ ບນັດາຄທູ ີ່ ໄດເ້ຂ້ົາຮີ່ວມໃນຫ ກັສດູນ  ້ ຈະກະຕ ນ້ໃຫນ້ກັຮຽນໃຫມ້  ຄວາມສນົໃຈໃນການຮຽນ

ພາສາຍ ີ່ ປ ີ່ນ ໂດຍການນາໍໃຊປ້ື້ມແບບຮຽນພາສາຍ ີ່ ປ ີ່ນເຫ ັ ້ມໃໝີ່ ແລະ ການສິດສອນວທິ ໃໝີ່ໄປພອ້ມໆ ກນັກບັ 

“ຄຜູູຊ້ ີ່ວຍສອນພາສາຍ ີ່ ປ ີ່ນ” (“Nihongo Partners”) ໃນສກົຮຽນໃໝີ່ທ ີ່ ຈະມາເຖງິນ .້  

  

(ຈບົ) 

 


