โครงการเยาวชนเอเอฟเอสระยะสัน้ ประเทศเดนมาร์ ก
เดือนเมษายน 2560
หลักการและเหตุผล
มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ซึง่ มีอดุ มการณ์ในการส่งเสริ มความเข้ าใจ
อันดีระหว่างมนุษยชาติด้วยการศึกษาและแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม ได้ จดั โครงการเสริ มประสบการณ์ตรงด้ านการศึกษาควบคูไ่ ปกับ
การใช้ ชีวิตในวัฒนธรรมของครอบครัวในประเทศอุปถัมภ์ในช่วงปิ ดภาคเรียน โดยได้ รับความร่วมมือจากเอเอฟเอส ประเทศ
เดนมาร์ ก ในเดือนเมษายน 2560
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ นกั เรี ยนไทยได้ มีโอกาสพัฒนาทักษะการสือ่ สารในสถานการณ์จริ ง
2. เพื่อให้ นกั เรี ยนไทยได้ เรี ยนรู้ถึงวิถีชีวติ ที่แตกต่าง ด้ วยการใช้ ชีวติ ประจาวันร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์
3. เพื่อให้ นกั เรี ยนไทยได้ มีโอกาสทัศนศึกษาในประเทศอุปถัมภ์
4. เพื่อเป็ นตัวแทนของประเทศไทยนาวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ในประเทศอุปถัมภ์
ลักษณะของโครงการ
1. เป็ นโครงการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมระยะสัน้
2. พักในหอพักโรงเรี ยน ชื่อ Ranum Efterskole College เมือง Ranum เป็ นเวลา 2 สัปดาห์
3. พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ช่วงเทศกาลอีสเตอร์ เป็ นเวลา 1 สัปดาห์
4. เข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆในโรงเรี ยน
5. ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ บนเกาะ Jutland เป็ นเวลา 1 สัปดาห์
6. ผู้เข้ าร่วมโครงการทาหน้ าที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย
ระยะเวลาเข้ าร่ วมโครงการและค่ าใช้ จ่าย
ประเทศ
เดนมาร์ ก

ระยะเวลาการเข้ าร่ วมโครงการ
3 - 30 เมษายน 2560

จานวนที่รับ (คน)
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ค่ าใช้ จ่าย
5,000 เหรี ยญสหรัฐ

ค่ าใช้ จ่ายในการเข้ าร่ วมโครงการ เป็ นค่าใช้ จ่ายที่ครอบคลุม
-

ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินเดินทางไป-กลับ

-

ค่าภาษี สนามบิน

-

ค่าดาเนินการขอวีซา่

-

ค่าจัดประชุมปฐมนิเทศ จัดประชุมก่อนออกเดินทาง และประชุมประเมินผลหลังเดินทางกลับ

-

ค่าดาเนินกิจกรรมตามกาหนดการของประเทศอุปถัมภ์

-

ค่าประกันสุขภาพและอุบตั ิเหตุ

ทังนี
้ ้ ไม่รวมค่าใช้ จา่ ยในการจัดทาหนังสือเดินทาง การแปลเอกสาร และ/หรื อ การรับรองเอกสารโดยนักกฎหมาย (ถ้ ามี)
ซึง่ ผู้เข้ าร่วมโครงการต้ องดาเนินการเอง
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าร่ วมโครงการ
1. เป็ นนักเรี ยนทีก่ าลังเรี ยนอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษา และมีอายุ 15 – 18 ปี บริ บรู ณ์ขณะเข้ าร่วมโครงการ
2. มีความรู้ภาษาอังกฤษพอสมควร สามารถสนทนาโต้ ตอบขันพื
้ ้นฐานได้
3. มีสขุ ภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีอาการแพ้ อย่างรุนแรง เช่น แพ้ อากาศ แพ้ ขนสัตว์ เป็ นต้ น
4. มีความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนและพร้ อมทีจ่ ะปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างในประเทศอุปถัมภ์
การรับสมัคร
1. ผู้สนใจส่งใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ จาก www.afsthailand.org)
- ส่งทางอีเมล์ที่nunthaporn.f@afs.org หรื อ noppol.o@afs.org
- หรื อส่งทางไปรษณีย์มายังที่อยูด่ ้ านล่าง
แผนกพัฒนาโครงการใหม่
มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย
เลขที่ 68/156 ม.ประชานิเวศน์ 4 ซอยประชาชื่นนนทบุรี 9 ถนนประชาชื่น อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
2. เอกสารทีใ่ ช้ ในการสมัคร ได้ แก่
2.1 ใบสมัครทีก่ รอกรายละเอียดและลงชื่ออย่างถูกต้ อง พร้ อมลายเซ็นรับรองการสมัครของผู้ปกครอง
2.2 ภาพถ่ายเดี่ยวของผู้สมัคร สวมชุดเรี ยบร้ อย หน้ าตาชัดเจน 1 รูป (ส่งเป็ นไฟล์ได้ หรื อติดที่ใบสมัครหน้ าแรก)
2.3 สาเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร (รับรองสาเนาโดยผู้สมัคร)
2.4 สาเนาพาสปอร์ ต (ถ้ ามี)

ระยะเวลาการรับสมัคร
วันนี ้ - 31 ธันวาคม 2559
วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)
กาหนดการดาเนินงาน
ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559

รับสมัครผู้เข้ าร่วมโครงการ

9 มกราคม 2560

ประกาศผลการคัดเลือก

16 มกราคม 2560

ชาระเงินงวดที่ 1 (500000 บาท)

1 กุมภาพันธ์ 2560

ชาระเงินงวดที่ 2 (ส่วนที่เหลือตามอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันที่โอน)

รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ

คุณนพพล หรื อคุณนันทพร แผนกพัฒนาโครงการใหม่
โทร 025746197-9/ 0 29801002-6 ต่อ 709, 710
โทรสาร 02573 9015
เวลาทาการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
Email: noppol.o@afs.org หรื อ nunthaporn.f@afs.org

