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

เรยน ศิษยเกาโรงเรยนความรวมมือแหงอนาคตทุกทาน
เนื่องดวยโครงการโรงเรยนความรวมมือแหงอนาคตในประเทศไทย (Schulen: Partner der Zukunft (PASCH)) ไดดาํ เนินการมาจนถึงปจจุบนั เปนระยะเวลากวา
เกาป ทางสถาบันเกอเธ ประเทศไทยสนใจในพัฒนาการและความเปนไปของศิษยเกาฯ ทุกทานเปนอยางยิงและสถาบันเกอเธฯ มีความประสงคใหบรรดาศิษยเกาในโครงการ
โรงเรยนความรวมมือแหงอนาคตจากสถาบันตางๆไดสานสัมพันธและทําความรูจักกัน ซ่งอาจเปนจุดเร่มตนในความรวมมือในดานอื่น ๆ เชน การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
เปนตน
ในการนี้สถาบันเกอเธฯจงใครขอเรยนเชญศิษยเกาโรงเรยนความรวมมือแหงอนาคตทุกทานเขารวมโครงการพบปะพูดคุยภายใตหวั ขอ * Der n chste Schritt
nach der Schule (กาวตอไปสูเสนทางสายอาชพ)“ การสัมมนาจะจัดข้นในวันเสารท่ี 16 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพ รเวอรไซด ในการสัมมนาครังนี้มหี วั ขอ
ตางๆที่นา สนใจ เชน การแลกเปลี่ยนขอมูลในการประกอบอาชพตางๆ การศึกษาตอ ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เปนตน ทางสถาบันเกอเธฯ ยินดีตอ นรับศิษยเกาโรงเรยน
ความรวมมือแหงอนาคตทุกทาน ทังศิษยเกาฯที่ยงั คงใชภาษาเยอรมันอยู รวมถึงศิษยเกาฯที่ไมไดใชภาษาเยอรมันแลว โดยโครงการที่จัดข้นนี้จะดําเนินรายการโดยใชทงภาษา
ั
เยอรมันและภาษาไทย เพ่อใหศิษยเกาฯทุกทานไดรับรูขอมูลขาวสารรวมกันอยางครบถวน
ขอมูลโดยสังเขป
วันที่:
เวลา:
สถานที่:

16 ธันวาคม 2560
(วันเดินทางเขาที่พกั 15 ธันวาคม 2560, วันเดินทางกลับ 17 ธันวาคม 2560 - สําหรับผูท่ไี มไดอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร
09:00 - 17:00 น.
โรงแรมไอบิส กรุงเทพ รเวอรไซด 27 ซอยเจรญนคร 17 ถนนเจรญนคร บางลําภูลา ง คลองสาน 10600 กรุงเทพมหานคร
Google Maps

มีคาใชจายหรอไม?
ทังนี้ สถาบันเกอเธฯ ยินดีเปนอยางยิงในการดูแลคาใชจายในสวนของอาหารวาง รวมถึงอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมโครงการทุกทาน
สําหรับผูเขารวมที่ไมไดอาศัยในกรุงเทพมหานคร ทางสถาบันเกอเธฯ ยินดีท่จี ะอํานวยความสะดวกในเร่องของคาใชจายในการเดินทางมายังกรุงเทพมหานคร และ
คาที่พกั จํานวน 2 คืน (2 คน/หอง) ทังนี้ สถาบันเกอเธ ฯ จะรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางโดยคิดคํานวณจากราคาคาโดยสารโดยรถไฟไปกลับ ทานสามารถรับเงนคาเดิน
ทางมายังกรุงเทพฯไดในวันที่เขารวมโครงการโดยนําหลักฐานการการชําระเงนมาแสดง
จะสามารถเขารวมไดอยางไร?
หากทานมีความประสงคท่จี ะเขารวมโครงการ สถาบันเกอเธฯ ขอความรวมมือจากผูสมัคร ดังนี้
กรอกแบบฟอรมใน (ลิงกเวบ) ที่แนบมาขางตน
ถายคลิปวดีโอ (ความยาวสูงสุดไมเกิน 5 นาที) โดยขอใหทา น
แนะนําตัวเองสัน ๆ
เลาถึงประสบการณของทานเกี่ยวกับโครงการโรงเรยนความรวมมือแหงอนาคต
บอกเหตุผลวาทําไมทานจงอยากมาเขารวมงานนี้
พรอมติดแฮชแท็ก #PASCHAlumniThailand
อัพโหลดวดีโอบน youtube
และแนบสงลิงกคลิปวดีโอในลิงกเวบ google.doc ที่แนบมาขางตน
ทานสามารถสมัครเขารวมงานไดจนถึงวันที่ 30 พฤศจกายน 2560
ขอแสดงความนับถือ
คณะผูจัดทําโครงการ

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
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