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Offre pour les établissements scolaires et les ONG

1

VISITE GUIDEE DE L'EXPOSITION
Accompagnés d'un médiateur, vos élèves découvrent les oeuvres de
l'exposition en cours.
Horaires : sur réservation, du mardi au vendredi (durée : 30 minutes à 1h), de
9h à 11h

2

VISITE AUTONOME DE L'EXPOSITION
Les enseignants et accompagnateurs peuvent également bénéficier d'une
visite guidée au préalable afin de se préparer à faire une visite eux-mêmes à
leurs étudiants.
Nous mettons à disposition des enseignants un dossier pédagogique pour
chaque exposition. Il présente l'exposition et propose des pistes
pédagogiques afin de vous permettre de réaliser vous-même la visite et des
activités avec vos élèves en toute autonomie.
Lien vers le dossier : https://institutfrancais-cambodge.com/votre-visite/#/
Horaires : sur réservation, du lundi au jeudi de 10h à 18h, du vendredi au
samedi de 10h à 17h

3

VISITE DE LA MEDIATHEQUE
Nous vous proposons des activités ludiques et pédagogiques présentées par
l'équipe

de

médiathécaires

à

l'Institut

!

Ensemble,

découvrez

le

fonctionnement de la médiathèque et choisissez d'explorer un thème
correspondant au niveau de français et l'âge de vos élèves parmi la liste
proposée.
Horaires : sur réservation, du mardi au vendredi (durée : 1h à 1h30)

4

ATELIER CUISINE
Vos élèves apprendront à cuisiner des recettes simples qu'ils pourront
facilement refaire chez eux !
Horaires : sur réservation, 8 participants (durée : 1h30), payant
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5

SEANCES DE CINEMA
Choisissez un film dans le catalogue de l'IFcinéma et venez le visionner dans
la salle de cinéma de l'Institut français du Cambodge !
Lien vers le catalogue IFcinéma : https://ifcinema.institutfrancais.com/fr
Horaires : sur réservation, le lundi, mardi, jeudi et vendredi, 25 personnes max
Prix : 2$ par personne, gratuit pour les étudiants de l'IFC

6

INITIATION A LA LANGUE FRANCAISE
Découvrez la langue française, sa prononciation et quelques particularités
culturelles françaises au cours d'un atelier d'initiation ludique d'une heure
animé par des professeurs du Centre de Langues.
Horaires : sur réservation, du lundi au samedi (durée : 1h)
Prix : 30$ (45$ - 33% Tarif ONG)

7

FORMULES
Restez plus longtemps à l'Institut et profitez de nos formules :
- Visite de la médiathèque + panier déjeuner + visite d'exposition
- Visite de l'exposition ou de la médiathèque + panier déjeuner ou goûter
- Visite de l'exposition + visite de la médiathèque
Horaires : sur réservation, du mardi au vendredi (durée : 2h30 à 3h15)
Prix : 5 $ (déjeuner), 2,5 $ (goûter)
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A SAVOIR

- Un accompagnateur est obligatoire.

- Le transport : l'école ou l'ONG assure

Le

d’accompagnateurs

l'encadrement des déplacements des

recommandé est 1 adulte pour 5

élèves et leur surveillance lors de ces

enfants (entre 5 et 10 ans) et 1 adulte

déplacements

nombre

pour 10 enfants pour les autres
- Les groupes : 15 personnes maximum

groupes

(25 pour le cinéma), à partir de 5 ans
-

Panier

déjeuner

et

goûter

:

demander le contenu du panier à

- Des actions hors les murs : des

info@institutfrancais-cambodge.com

actions hors les murs peuvent être
envisagées sur demande et sur-mesure

VOUS SOUHAITEZ PLUS D'INFORMATIONS OU
FAIRE UNE RESERVATION ?
CONTACTEZ-NOUS A L'ADRESSE INFO@INSTITUTFRANCAIS-CAMBODGE.
COM OU PAR TELEPHONE AU +855 (0)23 985 611 / 612
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L'Institut français du Cambodge
L'Institut français du Cambodge (IFC) fait partie du réseau mondial des
instituts français. Son antenne principale est à Phnom Penh, sa deuxième
antenne est à Battambang. L'IFC ouvre ses portes en 1990 sous le nom
d'Alliance française puis de Centre culturel français. Il prend le nom d'Institut
français du Cambodge en 2011.
L'Institut français du Cambodge propose une importante offre culturelle et
éducative pluridisciplinaire : musique, théâtre, expositions, lectures, cinéma,
cuisine, etc. L'IFC dispose d'un centre de langues, d'une médiathèque, d'un
restaurant, d'une galerie d'exposition, d'un cinéma et d'un jardin.
L'Institut

propose

des

cours

de

français

aux

enfants,

étudiants,

professionnels, organisations internationales. Il est accrédité pour faire
passer et délivrer des certifications internationales comme le DELF, DALF,
TCF... Il propose aussi de nombreux évènements et activités, participant
activement à la scène culturelle nationale, régionale, locale et mondiale.
L'Institut participe également à des évènements hors de ses murs et crée des
partenariats. Il promeut ainsi la culture et les échanges entre la France et le
Cambodge.
Un service des publics vient d'être mis en place. Il a pour but de faciliter les
échanges et la compréhension entre nos cultures française et cambodgienne.
Ce service s'attache à proposer des outils pour tous les publics, notamment
pour les publics scolaires.
Nous proposons aux établissements scolaires et aux ONG une offre variée
touchant autant l'art, la lecture, la langue, la cuisine que le cinéma.
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ការផ្តល់ជូនសម្រាប់សាលារៀន និងអង្គការក្រៅរដ្ឋា ភិបាល
1

ទស្សនាកិច្ចណែនាំអំពីការតាំងពិពរណ៍
មានអ្នកអមដំណើ រ

សិស្សរបស់អ្នកស្វែងយល់ពី

ការតាំងពិព័រណ៌

"ណាត់

ណាប់ ម៉ា ប់"

នៅវិទ្យាស្ថា ន ដែលជាការតាំងពិព័រណ៍ ប្រវត្តិសាស្រ្ត និងការបង្កើតវាយនភ័ណ្ឌ នៅកម្ពុជា។ ម៉ោ ង៖
តាមការកក់ចាប់ពីថ្ងៃអង្គា រដល់ថ្ងៃសុក្រ (រយៈពេលពី ៣០នាទីទៅ ១ម៉ោ ង)។

2

ទស្សនាពិព័រណ៍ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
គ្រូបង្រៀន និងអាណាព្យាបាលក៏អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីទស្សនា ណែនាំផងដែរ ដើម្បី
រៀបចំដំណើ រទស្សនកិច្ចទៅកាន់សិស្សរបស់ពួកគេ។
យើងផ្តល់ជូនគ្រូបង្រៀននូវឯកសារអប់រំ
ពិព័រណ៍

សម្រាប់ការតាំងពិពរណ៍ នីមួយៗ។

វាបង្ហា ញពីការតាំង

និងផ្តល់នូវមធ្យោបាយអប់រំ ដើម្បីឱ្យអ្នកអាចធ្វើទស្សនកិច្ច និងសកម្មភាពដោយខ្លួនឯង

ជាមួយសិស្សរបស់អ្នកដោយស្វ័យភាពពេញលេញ។
ភ្ជា ប់ទៅឯកសារ៖ https://institutfrancais-cambodge.com/votre-visite/#/
ម៉ោ ងធ្វើការ៖ ដោយធ្វើការកក់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោ ង ១០ព្រឹក ដល់ម៉ោ ង ៦ល្ងា ច និង
ថ្ងៃសុក្រ ដល់ថ្ងៃសៅរ៍ពីម៉ោ ង ១០ព្រឹក ដល់ម៉ោ ង ៥ល្ងា ច។

3

ទស្សនាកិច្ចបណ្ណា ល័យពហុឯកសារ
យើងផ្តល់ជូននូវសកម្មភាពសប្បាយៗ និងការអប់រំ ដែលបង្ហា ញដោយក្រុមបណ្ណា រក្សនៅវិទ្យាស្ថា ន!
រួមគ្នា ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលបណ្ណា ល័យពហុឯកសារដំណើ រការ

ហើយជ្រើសរើសស្វែងយល់អំពី

ប្រធានបទ ដែលត្រូវនឹងកម្រិតភាសាបារាំង និងអាយុសិស្សរបស់អ្នកចេញពីបញ្ជី ដែលបានស្នើជា
ស្រេច។
ម៉ោ ង៖ តាមការកក់ចាប់ពីថ្ងៃអង្គា រ ដល់ថ្ងៃសុក្រ (រយៈពេល៖ ១ម៉ោ ងដល់ ១ម៉ោ ង ៣០នាទី)។

4

សកម្មភាពចម្អិនអាហារ
សិស្សរបស់អ្នកនឹងរៀនធ្វើរូបមន្តងាយៗ

ដែលពួកគេអាចធ្វើឡើងវិញបានយ៉ា ងងាយស្រួលនៅ

ផ្ទះ! ម៉ោ ង៖ តាមការកក់ អ្នកចូលរួម ៨នាក់ (រយៈពេល៖ ១ម៉ោ ង ៣០នាទី) ដោយបង់ប្រាក់
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5

ទស្សនាភាពយន្ត
ជ្រើសរើសខ្សែភាពយន្តពីកាតាឡុកIFcinéma ហើយមកមើលរឿងនោះនៅក្នុងរោងកុននៃវិទ្យាស្ថា ន
បារាំងនៅកម្ពុជា! ភ្ជា ប់ទៅកាតាឡុកIFcinéma៖https://ifcinema.institutfrancais.com/fr
ម៉ោ ងធ្វើការ៖ ដោយធ្វើការកក់ថ្ងៃអង្គា រ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ និងថ្ងៃសុក្រចំនួន ២៥នាក់អតិបរិមា
តម្លៃ៖ ២ដុល្លា រក្នុងម្នា ក់ ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់និស្សិតរបស់វិទ្យាស្ថា នបារាំង។

6

ការចាប់ផ្តើមភាសាបារាំង
ស្វែងយល់ពីភាសាបារាំង ពីការបញ្ចេញសំឡេង និងលក្ខណៈពិសេសនៃវប្បធម៌បារាំងមួយចំនួនក្នុង
សិក្ខា សាលាផ្តួចផ្តើមរយៈពេលមួយម៉ោ ង ដែលដឹកនាំដោយគ្រូមកពីមជ្ឈមណ្ឌ លភាសា។
ម៉ោ ងធ្វើការ៖ ដោយធ្វើការកក់ពីថ្ងៃច័ន្ ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ (រយៈពេល៖ ១ម៉ោ ង) តម្លៃ៖ ៣០ដុល្លា រ
(៤៥ដុល្លា រ - ៣៣% អត្រាអង្គការក្រៅរដ្ឋា ភិបាល)

7

រូបមន្ត
នៅជាមួយវិទ្យាស្ថា ន ហើយទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីរូបមន្តរបស់យើង៖
- ទស្សនាបណ្ណា ល័យពហុុឯកសារ + កញ្ចប់អាហារថ្ងៃត្រង់ + ទស្សនាពិពរណ៍
- ទស្សនាពិពរណ៍ ឬបណ្ណា ល័យពហុឯកសារ + អាហារថ្ងៃត្រង់ ឬ អាហារសម្រន់
- ទស្សនាពិព័រណ៍ + ទស្សនាបណ្ណា ល័យពហុឯកសារ
ម៉ោ ង៖ តាមការកក់ទុកពីថ្ងៃអង្គា រដល់ថ្ងៃសុក្រ (រយៈពេល៖ ២ម៉ោ ង ៣០នាទី ដល់ ៣ម៉ោ ង
១៥នាទី) តម្លៃ៖ ៥ដុល្លា រ (អាហារថ្ងៃត្រង់) ២,៥ដុល្លា រ (អាហារសម្រន់)
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អ្វីដែលត្រូវដឹង

- អ្នកអមដំណើ រជាកាតព្វកិច្ច។ ចំនួនអ្នកអមដំណើ រ

- ការដឹកជញ្ជូន៖ សាលា ឬអង្គការក្រៅរដ្ឋា ភិបាលធានា

ដែលបានណែនាំគឺមនុស្សពេញវ័យ ១នាក់សម្រាប់

នូវការត្រួតពិនិត្យ ការចល័តទីរបស់សិស្ស និងការឃ្លាំ

កុមារ ៥នាក់(អាយុពី៥ឆ្នាំ ទៅ ១០ឆ្នាំ) និងមនុស្សធំ

មើលពួកគេក្នុងកំឡុងពេលធ្វើដំណើ រទាំងនេះ

ម្នា ក់ សម្រាប់កុមារ ១០នាក់សម្រាប់ក្រុមផ្សេងទៀត
- ក្រុម៖ មនុស្សអតិបរមា ១៥នាក់ (២៥នាក់សម្រាប់
- កញ្ចប់អាហារថ្ងៃត្រង់ និងអាហារសម្រន់៖ ស្នើសុំ

រោងកុន) ចាប់ពី អាយុ ៥ឆ្នាំ

មុខម្ហូបនេះតាមរយៈអ៊ីម៉ែល
info@institutfrancais-cambodge.com

- សកម្មភាពនៅខាងក្រៅវិទ្យាស្ថា ន៖ សកម្មភាពខាង
ក្រៅវិទ្យាស្ថា នអាចត្រូវបានពិចារណាតាមការស្នើសុំ និង
តាមតម្រូវការ

អ្នកចង់បានព័ត៌មានបន្ថែម ឬធ្វើការកក់?
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វិទ្យាស្ថា នបារាំងនៅកម្ពុជា
វិទ្យាស្ថា នបារាំងកម្ពុជា គឺជាផ្នែកមួយនៃបណ្តា ញវិទ្យាស្ថា នបារាំងទូទាំងពិភពលោក។ ដែលសាខាធំ
គឺនៅទីក្រុងភ្នំពេញ និងសាខាទីពីរនៅបាត់ដំបង។ វិទ្យាស្ថា ន បានបើកទ្វា ររបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ ១៩៩០
ក្រោមឈ្មោះសម្ព័ន្ធបារាំង និងបន្ទា ប់មកទៅជាមជ្ឈមណ្ឌ លវប្បធម៌បារាំង។ ហើយចុងក្រោយគឺឈ្មោះ
វិទ្យាស្ថា នបារាំងនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០១១។
វិទ្យាស្ថា នបារាំងនៅកម្ពុជាស្នើមកជូនជាសំខាន់នូវ វប្បធម៌ និងពហុអប់រំ ដូចជាតន្ត្រី ល្ខោ ន ការ
តាំងពិពណ៌ ការអាន ភាពយន្ត ការធ្វើម្ហូប ។ល។ វិទ្យស្ថា នមាន មជ្ឈមណ្ឌ លភាសា បណ្ណា ល័យពហុ
ឯកសារ ភោជនីយដ្ឋា ន វិចិត្រសាល រោងកុន និងសួនច្បារ។
វិទ្យាស្ថា នផ្តល់ជូនវគ្គសិក្សាភាសាបារាំង ដល់កុមារ និស្សិត អ្នកជំនាញ អង្គការអន្តរជាតិ។ ហើយត្រូវ
បានទទួលស្គា ល់ដើម្បីប្រលង និងផ្តល់វិញ្ញា បនប័ត្រអន្តរជាតិដូចជា DELF, DALF, TCF...
វិទ្យាស្ថា នក៏ផ្តល់ជូននូវព្រឹត្តិការណ៍

និងសកម្មភាពជាច្រើនដោយចូលរួមយ៉ា ងសកម្ម

នៅក្នុងឆាក

វប្បធម៌ជាតិ តំបន់ ក្នុងស្រុក និងពិភពលោក។
វិទ្យាស្ថា នក៏ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ នៅខាងក្រៅវិទ្យាស្ថា នរបស់ខ្លួន និងបង្កើតភាពជាដៃគូ។ ដូច្នេះវា
លើកកម្ពស់វប្បធម៌ និងការផ្លា ស់ប្តូររវាងបារាំង និងកម្ពុជា។ សេវាកម្មសាធារណៈមួយទើបតែត្រូវបាន
បង្កើតឡើង។ វាមានគោលបំណងជួយសម្រួលដល់ការផ្លា ស់ប្តូរ និងការយល់ដឹងរវាងវប្បធម៌បារាំង
និងកម្ពុជា។ សេវាកម្មនេះខិតខំផ្តល់ជូននូវគ្រប់មធ្យោបាយ សម្រាប់សាធារណៈជនទាំងអស់ ជា
ពិសេសសម្រាប់សិស្សសាលា។
យើងផ្តល់ជូនទៅកាន់សាលារៀន និងអង្គការក្រៅរដ្ឋា ភិបាលជាច្រើន ដែលគ្របដណ្ត ប់លើសិល្បៈ
ការអាន ភាសា ការធ្វើម្ហូប និងភាពយន្ត។
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