
ປະກາດການແຂຂງຂ ຂນ « ຄວາມຝ ຂນຂອງນ ຂກຄ ຄຄນຄວຄາ »
ເນນຂອງໃນໂອກາດງານສ ຂບປະດາຄ ຄຄນຄວຄາເພນຂ ອການພ ຂດທະນາ ປະຈ ຈາປປ2016 ທປຂ ຈະຈ ຂດຂນຄນໃນວ ຂນທປ 16 – 18 ພະຈຈກ 2016, ສະຖາບ ຂນຝຣຂ ຂງປະຈ ຈາລາວ ແລະ ສະຖາບ ຂນ IFMT

ຈ ຂດການແຂຂງຂ ຂນສຄາງວປດປໂອ ສ ຈາລ ຂບນ ຂກສສກສາມະຫາວຈທະຍາໄລຂອງລາວ ແລະ ນ ຂກຄ ຄຄນຄວຄາໄວໜໜຂມ. ກ ຈານ ຄດສ ຄຂງວປດປໂອ : ວ ຂນຈ ຂນ ທປ 7 ພະຈຈກ 2016.  

ລາງວ ຂນ :  ອໜປະກອນເຄນຂ ອງສຽງ, ໄອທປ ຕຂາງໆ (ລ ຈາໂພງ,  ຫຫູຟຂງ, USB...) ແລະ ລາງວ ຂນອນຂ ນໆຢຂາງຫຫວງຫຫາຍ ຈາກ ສະຖາບ ຂນຝຣຂ ຂງ ປະຈ ຈາລາວ ແລະ ພະແນກຮຂວມມ ນ ແລະ
ວ ຂດທະນະທ ຈາ ສະຖານທຫູດຝຣຂ ຂງ ປະຈ ຈາລາວ.

ການລ ຄງທະບຽນ : ຜຫູຄທປຂ ສ ຄນໃຈ ສາມາດດາວໂຫຫດແບບຟອມສະໝຂກ ໃນເວບໄຊ ສະຖາບ ຂນຝຣຂ ຂງ ປະຈ ຈາລາວ,  ໜຄາເຟດສບໜກ :   l’Institut français du Laos », « Ambassade de

France au Laos » ແລະ « Le français à l’USS ». ນອກຈາກນປຄ ທຂານຍ ຂງສາມາດໄປພ ຄວພ ຂນເອຄາໃບສະໝຂກໄດຄ ທປຂ ສຫູນກຈດຈະກ ຈາຝຣຂ ຂງໂກໂຟນ ວຈທະຍາເຂດດ ຄງໂດກ ແລະ ທປຂ ຫຄອງ
ສະໝໜດສະຖາບ ຂນຝຣຂ ຂງ. ຜຫູຄສະໝຂກຕຄອງຕນຂ ມ ແລະ ສ ຄຂງແບບຟອມສະໝຂກ ກຂອນວ ຂນຈ ຂນ ທປ 7 ພະຈຈກ 2016, 17 ໂມງ ທປຂ ຫຄອງສະໝໜດສະຖາບ ຂນຝຣຂ ຂງ, ຖະໜຄນລຄານຊຄາງ, ນະຄອນ
ຫຫວງວຽງຈ ຂນ ຫຫນ ສ ຄຂງທປຂ ສຫູນກຈດຈະກ ຈາຝຣຂ ຂງໂກໂຟນ ວຈທະຍາເຂດດ ຄງໂດກ ຫຫນ ສ ຄຂງຫາ : recherche@if-laos.org    

ຮຫູບແບບຂອງການແຂຂງຂ ຂນ  : ການແຂຂງຂ ຂນນປຄຈ ຂດຂສຄນສ ຈາລ ຂບນ ຂກສສກສາມະຫາວຈທະຍາໄລຂອງລາວ ແລະ ນ ຂກຄ ຄຄນຄວຄາໄວໜໜຂມທໜກຄ ຄນ.  ຜຫູຄສະໝຂກສາມາດສະໝຂກດຂຽວ ຫຫນ  ເປຂນກໜ ຂມ
ສຫູງສໜດບຈຂ ເກປນ 3 ຄ ຄນ. ຜຫູຄເຂຄຄາຮ ຂວມການແຂຂງຂ ຂນ ຕຄອງສຄາງວປດປໂອຄວາມຍາວບຈຂ ເກປນ 2 ນາທປ ໂດຍໃຫຄສອດຄຂອງກ ຂບຫ ຄວຂຈຄ : 

«     ໃນຖານະນ ຂກຄ ຄຄນຄວຄາ  ,   ຂຄອຍຕຄອງການ …   »  

ຮຫູບແບບ ແລະ ການສ ຄຂງວປດປໂອ : ການສຄາງວປດປໂອ ສາມາດນ ຈາໃຊຄ ໜສຂ ງໃນສາມພາສາດ ຂຂງຕຈຂ ໄປນປຄ : ຝຣຂ ຂງ, ອ ຂງກຈດ ຫຫນ ລາວ.

1.  ວປດປໂອທປຂ ສຄາງສ ຈາເລຂດ ຕຄອງເອຄາລ ຄງ YouTube.  ຜຫູຄເຂຄຄາຮ ຂວມການແຂຂງຂ ຂນຕຄອງລ ຄງທະບຽນ ຫຫນ ເຊນຂ ອມຕຈຂ ເຂຄຄາ YouTube,  ດາວໂຫຫດວປດປໂອຂອງທຂານລ ຄງ,  ແຊ ແລະ ເຜປຍແຜຂໃຫຄ
ທໜກຄ ຄນໄດຄເຫຂນ.

2. ທຂານຕຄອງ ສ ຄຂງລຈຄງວປດປໂອYouTube ຂອງທຂານ ທາງອປເມວ ຊຄາສໜດບຈຂ ໃຫຄກາຍ ທປ 7 ພະຈຈກ 2016, 17 ໂມງ : recherche@if-laos.org     

ກ ຄດລະບຽບຂອງການແຂຂງຂ ຂນ : ເນນຄອໃນວປດປໂອຕຄອງສະແດງໃຫຄເຫຂນສຈຂ ງທປຂ ທຂານຈະເຮຂດໃນຖານະນ ຂກຄ ຄຄນຄວຄາຢຫູຂ ສປປ ລາວ.

ການຄ ຂດເລນອກຮອບທ ຈາອຈດ ຄະນະກ ຈາມະການ ຈະຄ ຂດເອຄາ 10 ວປດປໂອ ໂດຍອປງໃສຂສຈບເງ ນຂອນໄຂ ດ ຂຂງຕຈຂ ໄປນປຄ : 

– ຄວາມຍາວຂອງວປດປໂອ ຕາມທປຂ ກ ຈານ ຄດໄວຄ
– ຄໜນນະພາບຂອງສຽງ ແລະ ພາບ
– ສຈນລະປະໃນການຕ ຂດຕຈຂ , ການຕ ຄບແຕຂງພາບ, ແສງ, ສປ, ສຽງ ແລະ ອນຂ ນໆ. 

– ຄວາມຄຈດສຄາງສ ຂນ
– ການປະດຈດຄຈດແຕຂງທປຂ ໃໝຂ
– ຄວາມຄຈດຈະແຈ ຄງ ແລະ ການຈ ຂດລຽງບ ຄດຄ ຈາເວຄຄາ
– ວປດປໂອສອດຄຂອງກ ຂບສະພາບພາກພນຄນໃນປະຈໜບ ຂນ
– ຄວາມສອດຄຂອງລະຫວຂາງບ ຂນຫາສໜຂະພາບ ແລະ ວຈທປການຄ ຄຄນຄວຄາ
– ວປທປທປຂ ເລນອກ
– ເຂຄຄາໃຈບ ຄດບາດຂອງນ ຂກຄ ຄຄນຄຄວາໄດຄເປຂນຢຂາງດປ

ຈະມ ປການມອບລາງວ ຂນສອງປະເພດ ສ ຈາລ ຂບຜ ຄນງານວປດປໂອທປຂ ດປທປຂ ສໜດ ໃນວ ຂນພໜດ ທປ 16 ພະຈຈກ ທປຂ ສະຖາບ ຂນ IFMT ຊສຂ ງເປຂນມ ນຄທປຂ ຈະສາຍວປດປໂອທປຂ ຖນກຄ ຂດເລນອກໃນຮອບທ ຈາອຈດ :

– ລາງວ ຂນຈາກການໂຫວດຂອງນ ຂກສສກສາ : ບ ຂນດານ ຂກສສກສາທປຂ ມາຮຂວມງານໃນມນຄນ ຂ ຄນ ຈະໂຫວດວປດປໂອທປຂ ຕ ຄນເອງມ ຂກ ໂດຍໃຊຄເຈ ຄຍສ ຈາລ ຂບການໂຫວດ.

– ລາງວ ຂນຈາກການຕ ຂດສຈນຂອງຄະນະກ ຈາມະການ :  ຄະນະກ ຈາມະການມນອາຊປບທປຂ ປະກອບດຄວຍຄ ຄນລາວ ແລະ ຝຣຂ ຂງ  ຈະເລນອກເອຄາຜ ຄນງານວປດປໂອທປຂ ດປທປຂ ສໜດ  ຈ ຈານວນ
ສາມ ຜ ຄນງານ ໂດຍອຈງໃສຂສຈບເງ ນຂອນໄຂທປຂ ກ ຂາວມາຂຄາງເທຈງນ ຂຄນ. 

ວປດປໂອທປຂ ຖນກຄ ຂດເລນອກໃນຮອບສໜດທຄາຍ ຈະຖນກຈ ຂດສາຍເຜປຍແຜຂຕຈຂໜຄາມວນຊ ຄນ ແລະ ຕຄອງເປຂນວປດປໂອທປຂ ບຈຂ ສະຫງວນສຈດ,  ໂດຍສະເພາະ ແມ ຂນຈະຖນກສາຍເຜປຍແຜຂ ໃນໄລ
ຍະງານສ ຂບປະດາຄ ຄຄນຄວຄາເພນຂ ອການພ ຂດທະນາ ປະຈ ຈາປປ 2016 , ໃນວ ຂນທປ 17 – 18 ພະຈຈກ ແລະ ໄລຍະການຈ ຂດງານຂອງສະຖາບ ຂນຝຣຂ ຂງ ຮຂວມກ ຂບ ຄຫູ ຂຮ ຂວມມ ນ. 

ສອບຖາມຂຈຄມຫູນເພປຂ ມຕນຂ ມ ຫຫນ ຖ ຄາຫາກທຂານພ ຄບຂຈຄຫຍໜ ຄງຍາກ, ຕຈດຕຈຂ  Mélanie : recherche@if-laos.org
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