กําหนดการ โครงการศึกษาดูงานทีประเทศญีปุ่ น ครังที 2

เปิ ด ปรับ เปลียน จากการศึกษาปฐมวัยทีญีปุ่ น”

ระหว่างวันที

-

พฤศจิกายน
ณ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญีปุ่ น
จัดโดย มูลนิ ธิเมล็ดฝั น

กําหนดการ

อาหาร
B L D

หมายเหตุ

วันเสาร์ที
พฤศจิกายน
กลางคืน พบกันทีสนามบิน
วันอาทิตย์ที
พฤศจิกายน
06.20 ถึงสนามบินคันไซ โอซาก้า
เดินทางโดยรถบัสจากสนามบินไปโรงแรม
09.30 ถึงโรงแรม ฝากกระเป๋ าเดินทาง /แจ้งกําหนดการวันนี
แนะนําสถานที วิธกี ารเดินทาง ซือของ ฯ
10.30 เดินทางไปดูชุมชนเก่าของญีปุ่ น
12.00 งานเลียงต้อนรับ
14.00 ปฐมนิ เทศ/แจ้งกําหนดการพรุ่งนี
16.30 เดินทางกลับทีพัก/เช็คอิน
18.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย

①

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ดูระบบการศึกษาภาพรวม
วันจันทร์ที
พฤศจิกายน
วัตถุประสงค์วนั นี
06.00 พบกันทีล็อบบีโรงแรม/เดินทางโดยรถไฟ ไปอ.มัทสุบาระ
•ศึกษาภาพรวม/วิสยั ทัศน์ระบบ
08:30 ศึกษาและแลกเปลียน ทีอนุ บาล Yotsuba
การศึกษาประเทศญีปุ่ น
•การส่งต่อ/การเปลียนช่วงชัน
11:00 ศึกษาและทานข้าวร่วมกับนักเรียนทีร.ร.ประถม Nunose
การศึกษาของเด็ก
14:00 ศึกษาทีร.ร.มัธยมศึกษาตอนปลาย Matsubara high school
•การสร้างเครื อข่ายในชุมชนเพือ
18:30 สรุปและแลกเปลียนาการดูงานภาพรวมกับคณะครู/ทานอาหาร
ช่วยเหลือเด็ก
จากการดูงานที อําเภอ Matsubara
เย็นร่วมกัน เดินทางกลับทีพัก
22.00 ถึงทีพัก/แจ้งกําหนดการพรุ่งนี

②

③ วันอังคารที

พฤศจิกายน
พบกันทีล็อบบีโรงแรม/ออกเดินทางโดยรถไฟ ไปอ.โอซาก้า
ฝึ กปฏิบตั ิงานจริงในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

07.00
08:30
-14.00
14.30 ประชุมแลกเปลียนร่วมกับครูใหญ่และคณะครูทีรับการฝึ กงาน
-16.00
16:30 เดินทางกลับทีพัก
18.00 ถึงทีพัก/แจ้งกําหนดการพรุ่งนี
ทานอาหารเย็น(อิสระ)/พักผ่อนตามอัธยาศัย

✓ ✓

ฝึ กงานในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
วัตถุประสงค์วนั นี
•ฝึ กปฏิบตั ิงานจริงและแลกเปลียน
กับคณะครูในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
•ศึกษากระบวนการใน วัน ของ
ศูนย์เด็กญีปุ่ น
จากการดูงานที อําเภอ Osaka
*แต่ละสถานทีฝึ กงานมีเจ้าหน้าที
มูลนิ ธิฯ อยู่ ช่วยแปลภาษา
*ใส่ชุดวอร์ม/รองเท้าผ้าใบ

④ วันพุธที

09.00
10.00

พฤศจิกายน
พบกันทีล็อบบีโรงแรม/ออกเดินทางโดยรถไฟ ไปอ.เส็ทสุ
ศึกษาดูงานและแลกเปลียนทีศูนย์ให้การสนั บสนุ นการเลียงเด็ก
แห่งอําเภอเส็ทสุ (Kosodate center)

✓ ✓

12.00
13.00

ทานอาหารกลางวัน
ศึกษาแลกเปลียนทีศูนย์ให้การสนับสนุนการเลียงเด็กในชุมชน
(Hiroba)
15.00 – ศึกษาแลกเปลียนเรืองการศึกษาปฐมวัย ทีมหาวิทยาลัยโอซาก้า
(Osaka University of Human Sciences, Dept. Child Welfare)
17.00
17.00
เดินทางกลับทีพัก
17.30
ถึงทีพัก/แจ้งกําหนดการพรุ่งนี
18.00
ทานอาหารเย็น(อิสระ)/พักผ่อนตามอัธยาศัย

สวัสดิการสังคม กิจกรรมครอบครัว
วัตถุประสงค์วนั นี
•ศึกษาระบบสวัสดิการสังคม
สําหรับเด็กของญีปุ่ น
•ศึกษาระบบการสนับสนุ นการ
เลียงลูก การดูแลเด็ก
จากการดูงานที อําเภอ Settsu
•ศึกษาสือและกิจกรรมสําหรับเด็ก
*แลกเปลียนกับอาจารย์/นักศึกษา

✓ ✓ ✓ สวัสดิการสังคม กิจกรรมบําบัด
พฤศจิกายน
วัตถุประสงค์วนั นี
พบกันทีล็อบบีโรงแรม/ออกเดินทางโดยรถไฟ ไปอ.โอซาก้า
•ศึกษาระบบการดูแลเด็กทีมีความ
ศึกษาแลกเปลียนทีศูนย์ให้การสนับสนุ นสําหรับผูท้ ีมีความ
ต้องการพิเศษ เช่น เด็กทีมีความ
ต้องการพิเศษของ อ.โอซาก้า
ต้องการพิเศษ เด็กทีถูกทําร้าย
ทานอาหารกลางวัน
•ศึกษาและแลกเปลียนในเรืองการ
ศึกษาแลกเปลียน ศูนย์ให้การสนั บสนุ นคนพิการ อ.โอซาก้า
ช่วยเหลือเด็ก และกิจกรรมบําบัด
เดินทางไปห้องประชุมสําหรับสรุปงาน
สําหรับเด็ก
•สรุปการศึกษาดูงานและพิธีมอบ
สรุปการศึกษาดูงานร่วมกับตัวแทนเครือข่ายผูท้ าํ งานอ.โอซาก้า/
เกียรติบตั รจบหลักสูตรการศึกษาดู
มอบเกียรติบตั รจบโครงการ/แบบสอบถาม/ถ่ายภาพร่วมกัน
งาน
งานเลียงอาหารคํา
พักผ่อนตามอัธยาศัย/แจ้งกําหนดการพรุ่งนี

⑤ วันพฤหัสบดีที

08.00
10:00
12.00
14.00

16.00
17.00
19.00
22.00

✓ ✓
พฤศจิกายน
เดินทางไปจ.เกียวโต
ชมวัดและชุมชนเก่าของญีปุ่ น
ทานอาหารกลางวัน (อาหารชุดแบบญีปุ่ น)
เดินทางกลับทีพัก/ทานอาหารเย็น (อิสระ)พักผ่อนตามอัธยาศัย

⑥ วันศุกร์ที

08.30
10.00
12.00
15.00

ศึกษาวัฒนธรรมญีปุ่ น
วัตถุประสงค์วนั นี
•ศึกษาวัฒนธรรม วิถีชวี ิตของชาว
ญีปุ่ น ทีจังหวัดเกียวโต Kyoto
เมืองมรดกโลก

อิสระ เลือกซืออุปกรณ์การศึกษา
✓
พฤศจิกายน
*คณะเดินทางกลับ
09.00 เช็คเอ้าท์/ฝากกระเป๋าไว้ทีโรงแรม
*ทีมเมล็ดฝั น มาส่งทีสนามบิน แต่
อิสระ 1 วัน ในโอซาก้า
ไม่ได้กลับพร้อมคณะฯ เนื องจาก
(เลือกซือหนังสือ,สือ,อุปกรณ์การศึกษา,ของฝาก)
ต้องสรุปงานครังนี และประสานงาน
อบรมต่อทีญีปุ่ น
19.30 พร้อมกันทีล็อบบีโรงแรม เดินทางไปสนามบินคันไซ เพือ
เดินทางกลับ โดยรถโดยสาร
21.00 ถึงสนามบิน เช็คอิน
00.40 เดินทางกลับ
⑧ วันอาทิตย์ที
พฤศจิกายน
05.00 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ
*กําหนดการอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม จะแจ้งให้ผเู ้ ข้าร่วมทราบในวันทีนัดประชุมอีกครังค่ะ
⑦ วันเสาร์ที

