
ຊຸດອຸປະກອນການຮຽນຂັ້ນປະຖົມແມ�ນສ�າງຂຶ້ນເປັນພິ ເສດ ແລະ ເໝາະ ສົມ ເພື່ອຊ�ວຍໃຫ�ນັກຮຽນ  
ESL ແລະ EFL ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການຮຽນພາສາອັງກິດ ຂັ້ນພື້ນຖານ.

Primary Series

ອາຍຸ 

5-6

ຕິດຕ�່

    ເປັນຫຍັງ 
ຕ�ອງໃຊ�  

ໃຊ�ພາສາອັງກິດສາກົນ  ໃນ ການ ຂຽນ ເນື້ອ ຫາ ໜັງ ສື.

ນ�າໃຊ�ບ� ລິ ບົດ ຂອງວັດທະນະທ�າອາຊີ.

ນີ້ແມ�ນເຫດຜົນຫຼາຍປະ ການທີ່ທ�ານຄວນ ໃຊ�  
ປຶ້ມ ຄູ� ມືແຄນດູ (Can Do) :

ສ�າງ ຂຶ້ນ ຕາມກອບການອ�າງອີງທົ່ວໄປຂອງ ພາ ສາຢູໂຣບ (CEFR)

ເປັນສື່ການຮຽນຮູ�ທີ່ມ�ວນ ແລະ  ໃຫ� ນັກ ຮຽນມີສ�ວນຮ�ວມ.

ຍຶດຖືຫຼັກການຮຽນຮູ�ໂດຍການປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ຊ�ວຍເພີ່ມຄວາມຄິດສ�າງສັນ, ທັກສະການຄິດທີ່ຈ�າເປັນ  
ແລະ ຄຸນຄ�າທາງດ�ານສິລະປະ.

ໃນປະຈຸບັນໄດ�ຖືກນ�າໃຊ�ໃນຫຼາຍໆໂຮງຮຽນໃນປະເທດໄທ  
ແລະ ໃນບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ�.

ຜະລິດປື້ມທີ່ໃຊ�ງ�າຍສ�າລັບຄູສອນ ແລະ ແຜນການສອນ 
ສ�າເລັດຮູບ.

ເໝາະກັບການສອບເສັງ Chelsea Competency  
Test

ໃຫ�ການປະເມີນແບບມາດຕະຖານ.

ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ�ຄູສອນ.

ລາຍການເສີມ

ນີ້ແມ�ນປຶ້ມກິດຈະກ�າສີ່ສີ ທີ່ມີ 40 ໜ�າ ເຊິ່ງມີແບບຝຶກຫັດ ແລະ ກິດຈະກ�າມ�ວນໆ ພື່ອເຮັດໃຫ�ນັກຮຽນເກັ່ງ 
ດ�ານຕົວອັກສອນ ທັງຕົວພິມໃຫຍ� ແລະ ຕົວພິມນ�ອຍ.

 ຄູ�ມືຄູ

ອີງ ຕາມ ທິດ ສະ ດີ ຄວາມສະຫຼາດຫຼາຍດ�ານ (Theory of Multiple Intelligences) , ນັກ ຮຽນ ມີ ຄວາມ ສາມາດໃນ ການ 
ຮຽນ ຮູ�   ແລະ  ຄວາມສະ ຫຼາດ ທີ່ ແຕກ ຕ�າງ ກັນ. ດັ່ງນັ້ນ,  ປຶ້ມຄູ�ມືຄູແຄນດູ (Can Do Teacher’s Guide)  ຈຶ່ງໄດ�ຮັບ 
ການອອກແບບໂດຍໃຊ�ແນວ ທາງ ແລະ ທິດສະດີການ ຮຽນ ຮູ� ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ທີ່ເໝາະສົມກັບການສອນ EFL ແລະ ESL ແລະ 
ໄດ�ປັບແຕ�ງແນວ ທາງ ດັ່ງ ກ�າວເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ ໃນການຮຽນຮູ�ພາສາອັງກິດ.

ຊຸດອຸປະກອນການຮຽນຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ (The Little Can Do 
Beginners) ແມ�ນສ�າງຂຶ້ນເພື່ອແນະນ�າພາສາອັງກິດຂັ້ນພື້ນຖານ 

ໃຫ�ແກ�ນັກຮຽນ ESL ແລະ EFL ໃນລະດັບກ�ອນອະນຸບານ.

The Little Can Do Beginners
ຊຸດອຸປະກອນການຮຽນຂັ້ນທ�າອິດ ລວມ ມີປຶ້ມແບບ 

ຮຽນຊັ້ນອະນຸບານສອງຫົວທີ່ອອກແບບມາເພື່ອກະຕຸ�ນ 
ໃຫ�ນັກຮຽນມີການຄົ້ນພົບ ແລະ ຄົ້ນຫາພາສາອັງກິດ.

ຊຸດອຸປະກອນການຮຽນຂັ້ນປະຖົມ ເປັນຄວາມກ�າວ ໜ�າ 
ທີ່ແທ�ຈິງໃນການອອກແບບປຶ້ມແບບ ຮຽນ, ໂດຍໄດ�ຮັບ 
ການອອກແບບມາ ໂດຍ ສະ ເພາະເພື່ອຊ�ວຍເຫຼືອນັກຮຽນ  

ESL ແລະ EFL ໃນຂະ ນະທີ່ພວກເຂົາທ�າຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານ  
ທີ່ ເລິກ ເຊິ່ງ ຍິ່ງ ຂຶ້ນ ຂອງພາສາອັງກິດ.

ສື່ການຮຽນ

First Step Series Primary Series

Beginners First Step Primary

The Little       Beginners 
ຊຸດອຸປະກອນການຮຽນຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ (Little Can Do Beginners) 

ແມ�ນສ�າງຂຶ້ນເພື່ອແນະນ�າພາສາອັງກິດຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ�ແກ�ນັກຮຽນ ESL ແລະ EFL ໃນລະດັບກ�ອນອະນຸບານ.

ອຸປະກອນສື່ການຮຽນແຄນດູ (Can Do) ແບ�ງອອກເປັນສາມລະດັບຄື: ຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ (Beginners), ຂັ້ນທ�າອິດ (First Step), ຂັ້ນປະຖົມ (Primary)  
ແລະ ລາຍການເສີມ (Supplementary Items). ຫຼັກສູດທ�າອິດຄື ຊຸດອຸປະກອນການຮຽນຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ (The Little Can Do Beginners) ແມ�ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອແນະນ�າພາສາອັງກິດຂັ້ນພື້ນຖານ  

ໃຫ�ແກ�ນັກຮຽນ ESL ແລະ EFL ໃນລະດັບກ�ອນອະນຸບານ ເຊິ່ງປະກອບມີປຶ້ມແບບ ຮຽນ ແລະ ປຶ້ມແບບຝຶກຫັດ, ລວມ ທັງສື່ ການ ສອນເພີ່ມເຕີມ ອື່ນ ໆ ເຊັ່ນ: ໂປສເຕີ ແລະ ຫຸ�ນ ກະ ບອກ.

ອາຍຸ 

0-2

ໂດຍອີງໃສ�ຄວາມສະຫຼາດຫຼາຍດ�ານ ແລະ ການຮຽນຮູ�ທີ່ອີງໃສ�ສະໝອງ, ຊຸດຮຽນຂັ້ນທ�າອິດ 
ລວມ ມີປຶ້ມຫຼັກສູດອະນຸບານສອງຊັ້ນ.

First Step Series

ອາຍຸ 
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ລະບົບພາສາອັງກິດທີ່ໃຊ�ໄດ�!
ແຄນດ ູ(Can Do) ສ�າງຕັງ້ຂຶນ້ໂດຍບ�ລສິດັ International Education Media Co., Ltd. ໂດຍມຄີວາມເຊືອ່ໝັນ້ວ�າ  

ນກັຮຽນທກຸຄນົຄວນມສີກັ ກະ ຍະ ພາບ ທີ ່ໄຮ�ຂດີ ຈ�າ ກດັເພືອ່ບນັລເຸປົາ້ໝາຍສງູສດຸຂອງພວກເຂາົ. ເມືອ່ ຄ�າ ນງຶ ເຖງິ ສິງ່ນີ,້ 

ພວກເຮາົຮູ�ສກຶວ�າມນັເປນັໜ�າທີຂ່ອງພວກເຮາົທ່ີຈະສະໜອງເຄືອ່ງມກືານຮຽນຮູ�ທີດ່ທີີສ່ດຸໃຫ�ກບັນກັຮຽນຂອງເຮາົ,  

ເພືອ່ເຮດັໃຫ�ແຕ�ລະຄນົສາມາດຈະເລນີເຕບີໂຕ ໃນ ສະ ພາບ ແວດ ລ�ອມທາງດ�ານການສກຶສາຂອງຕນົ ເອງ ໄດ�.

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່

?

WhatsApp: +66 8 6305 8340ເບີໂທ: +66 8 6305 8340 ອີເມວ: sales@cando-asia.com


