
2. PASCH-Alumni-Konferenz in Thailand
„Der nächste Schritt nach der Schule“



เรยน ศิษยเกาโรงเรยนความรวมมือแหงอนาคตทุกทาน

เน่ืองดวยโครงการโรงเรยนความรวมมือแหงอนาคตในประเทศไทย (Schulen: Partner der Zukunft (PASCH)) ไดดําเนินการมาจนถงึปจจุบันเปนระยะเวลากวา
เกาป ทางสถาบันเกอเธ ประเทศไทยสนใจในพัฒนาการและความเปนไปของศิษยเกาฯ ทุกทานเปนอยางยิงและสถาบันเกอเธฯ มีความประสงคใหบรรดาศิษยเกาในโครงการ
โรงเรยนความรวมมือแหงอนาคตจากสถาบันตางๆไดสานสมัพันธและทําความรูจักกนั ซ่งอาจเปนจุดเรม่ตนในความรวมมือในดานอื่น ๆ เชน การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร 
เปนตน

ในการน้ีสถาบันเกอเธฯจงใครขอเรยนเชญศิษยเกาโรงเรยนความรวมมือแหงอนาคตทุกทานเขารวมโครงการพบปะพูดคุยภายใตหัวขอ * Der n chste Schritt 
nach der Schule (กาวตอไปสูเสนทางสายอาชพ)“ การสัมมนาจะจัดขน้ในวันเสารท่ี 16 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพ รเวอรไซด ในการสมัมนาครังน้ีมีหัวขอ
ตางๆท่ีนาสนใจ เชน การแลกเปล่ียนขอมูลในการประกอบอาชพตางๆ การศึกษาตอ ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เปนตน ทางสถาบันเกอเธฯ ยินดีตอนรับศิษยเกาโรงเรยน
ความรวมมือแหงอนาคตทุกทาน ทังศิษยเกาฯท่ียังคงใชภาษาเยอรมันอยู รวมถึงศิษยเกาฯท่ีไมไดใชภาษาเยอรมันแลว โดยโครงการท่ีจัดขน้น้ีจะดําเนินรายการโดยใชทังภาษา
เยอรมันและภาษาไทย เพ่อใหศิษยเกาฯทุกทานไดรับรูขอมูลขาวสารรวมกันอยางครบถวน

ขอมูลโดยสังเขป
วันท่ี: 16 ธันวาคม 2560 

(วันเดินทางเขาท่ีพัก 15 ธันวาคม 2560, วันเดินทางกลับ 17 ธันวาคม 2560 - สาํหรับผูท่ีไมไดอาศัยอยูในกรงุเทพมหานคร
เวลา: 09:00 - 17:00 น.
สถานท่ี: โรงแรมไอบิส กรงุเทพ รเวอรไซด 27 ซอยเจรญนคร 17 ถนนเจรญนคร บางลําภูลาง คลองสาน 10600 กรุงเทพมหานคร

Google Maps

มีคาใชจายหรอไม?
ทังน้ี สถาบันเกอเธฯ ยินดีเปนอยางยิงในการดูแลคาใชจายในสวนของอาหารวาง รวมถึงอาหารกลางวันสาํหรับผูเขารวมโครงการทุกทาน
สําหรับผูเขารวมท่ีไมไดอาศยัในกรงุเทพมหานคร ทางสถาบันเกอเธฯ ยินดีท่ีจะอํานวยความสะดวกในเรอ่งของคาใชจายในการเดินทางมายังกรงุเทพมหานคร และ

คาท่ีพักจํานวน 2 คืน (2 คน/หอง) ทังน้ี สถาบันเกอเธ ฯ จะรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางโดยคิดคํานวณจากราคาคาโดยสารโดยรถไฟไปกลับ ทานสามารถรับเงนคาเดิน
ทางมายังกรุงเทพฯไดในวันท่ีเขารวมโครงการโดยนําหลักฐานการการชําระเงนมาแสดง

จะสามารถเขารวมไดอยางไร?
หากทานมีความประสงคท่ีจะเขารวมโครงการ สถาบันเกอเธฯ ขอความรวมมือจากผูสมัคร ดังน้ี
กรอกแบบฟอรมใน (ลิงกเวบ) ท่ีแนบมาขางตน
ถายคลิปวดีโอ (ความยาวสงูสดุไมเกิน 5 นาที) โดยขอใหทาน

แนะนําตัวเองสนั ๆ
เลาถึงประสบการณของทานเกี่ยวกบัโครงการโรงเรยนความรวมมือแหงอนาคต
บอกเหตุผลวาทําไมทานจงอยากมาเขารวมงานน้ี
พรอมติดแฮชแท็ก #PASCHAlumniThailand
อพัโหลดวดีโอบน youtube
และแนบสงลิงกคลิปวดีโอในลิงกเวบ google.doc ท่ีแนบมาขางตน

ทานสามารถสมัครเขารวมงานไดจนถึงวันท่ี 30 พฤศจกายน 2560

ขอแสดงความนับถอื

คณะผูจัดทําโครงการ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMUJLpmh070ip7akAP6T-406DigaA0ALxFouQdzUE_eQN5eA/viewform?usp=sf_link
https://www.google.de/maps/place/Hotel+ibis+Bangkok+Riverside/@13.717486,100.509751,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7cc2c8a86db920c9!8m2!3d13.717486!4d100.509751


Sehr geehrte PASCH-Alumni,

vor fast zehn Jahren rief der damalige Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier „Schulen: Partner der 
Zukunft“ (PASCH) ins Leben; gleichzeitig sind wir zuständig für PASCH-Schulen und würden gern wissen, wie es 
nach der PASCH-Schule weitergeht. Vor allem haben wir auch einen Wunsch, dass Sie mittlerweile die Kontakte 
noch miteinander verknüpfen, damit Sie gemeinsam die relevante Auskunft austauschen könnten.

Im Moment bereiten wir die PASCH-Alumni-Konferenz zum Thema „Der nächste Schritt nach der Schule“ vor und 
wir laden Sie alle herzlich am 16. Dezember 2017 ins Ibis Bangkok Riverside Hotel ein. Diesmal entstehen 
verschiedene interessante Themen im Gespräch, nämlich Tätigkeit und Berufschance sowie Studium in 
Deutschland. Die Veranstaltung wird zweisprachig (sowohl Thai als auch Deutsch) moderiert. Auch wenn Sie im 
Alltag vielleicht kein Deutsch mehr verwenden, können Sie auf jeden Fall mitmachen. 

Die Alumni, die nicht in Bangkok wohnen, erhalten vom Goethe-Institut einen Zuschuss zu den Reisekosten (etwa 
in der Höhe eines Zugtickets für Hin- und Rückfahrt) und zwei Übernachtungen im Doppelzimmer (zwei Personen 
pro Zimmer). Deswegen bitten wir Sie um Ihre Anmeldung, damit wir es rechtzeitig organisieren können. Den 
Zuschuss zu den Reisekosten bekommen Sie am Ende der Veranstaltung gegen Vorlage der Tickets.

Die Bewerbung
So können Sie sich bewerben:
• Füllen Sie bitte das Online-Formular in dem im Anhang geschickten Link aus!
• Nehmen Sie bitte ein Video (max. 5 Minuten lang) zu den folgenden Punkten auf:
• Stellen Sie sich kurz vor!
• Welche Erfahrung hatten Sie mit PASCH?
• Warum möchten Sie an dieser Veranstaltung teilnehmen?
• Nutzen Sie das Hashtag #PASCHAlumniThailand. 
und laden Sie bitte das Video auf YouTube hoch. 

Füllen Sie bitte das Link zum Video im obengenannten Online-Formular bis spätestens 30. November 2017 aus. 
Hoffentlich werden wir bald von Ihnen hören. 

Wir freuen uns auf Ihre Antwort, auch wenn Sie nicht teilnehmen können. Bis Bald!

Die wichtigsten Informationen zur Veranstaltung:
Datum: 16.12.2017
Uhrzeit: 09:00 - 17:00 Uhr
Ort: Ibis Bangkok Riverside Hotel
Anschrift: 27, Soi Charoen Nakhon 17, Charoen Nakhon road, Bang Lamphu Lang, Khlong San, Bangkok 10600

Information für die nicht in Bangkok wohnenden Alumni:
Anreisedatum: 15.12.2017
Abreisedatum: 17.12.2017

Viele Grüße,
Ihr Organisationsteam

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMUJLpmh070ip7akAP6T-406DigaA0ALxFouQdzUE_eQN5eA/viewform?usp=sf_link


Kontakt

Goethe-Institut:
Timo Kozlowski
timo.kozlowski@goethe.de

PASCH-Alumni-Sprecher Thailand
Supachai Saingam
pasch-alumni.thailand@goethe.de
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