دورة تحضيرية سنوية للدراسة في المدارس الثانوية التشكية:
سنركز في الدورة على:


تحضير الطالب للدراسة في المدرسة الثانوية بشكل عام ،و ليس إلختبارات قبول بعينها.



تطوير التواصل باللغة التشيكية و القواعد و المفردات لمستوى ( B1-2مستوى يسمح للطالب اإلندماج و
التواصل في المدرسة و خارج أسوارها)



مواضيع و مفردات المواد الدراسية من مرحلة التعليم األساسي (اللغة التشيكية ،العلوم الطبيعية ،الجغرافيا،
التاريخ ،الفيزياء ،الكيمياء ،الرياضيات و التربية الوطنية)



تطوير المهارات الدراسية ( مثال التعاون المتبادل مع الآلخرين ،النقاش ،حل المشكالت ،البحث عن
المعلومات ...و إلخ)



التعرف عن قرب على الثقافة و الحياة في الجمهورية التشيكية

حجم الدورة:


دوام يومي ( 29ساعة في األسبوع)



سنة دراسية ( عشرة أشهر من سبتمبر /أيلول إلى يونيو /حزيران)



المجموع الكلي ما يقارب  197يوم دراسي

المكان  :مدينة براغ
السعر  :الدورة مجانية
يقوم الوالدين بدفع ما يسمى بمساهمة نصف سنوية لصندوق الفصل و ضمان مالي عن كل فصل دراسي (يتم إرجاع ذلك
الضمان كامال في حال أوفى الطالب بشروط الدوام في الدورة) .الطالب من مناطق خارج مدينة براغ ،لديهم اإلمكانية
لتقديم طلب منحة مالية لتغطية تكاليف المسكن و المأكل .لمعرفة المزيد يمكنكم التواصل مع عاملي الشؤون اإلجتماعية.
الشكل التنظيمي للدورة:


سيتم تقسيم الطالب إلى مجموعتين ،في كل صف  15طالب كحد أقصى



لغة التدريس ستكون التشيكية فقط



سيكون بإمكان الطالب التسجيل و المشاركة في اي مرحلة من مراحل سير الدورة (فب أي وقت)



لن يحصل مشاركي الدورة على الوضعية القانونية كطالب ،فالدورة ليست معتمدة من وزارة التربية و التعليم

عدد المقاعد محدود .التسجيل ضروري ،و سيخضع المتقدمين إلجراءات القبول و الفحص و التي ستتم على مرحلتين.

شكل إجراءات القبول
يجب على المتقدم أو ولي أمره تعبئة إستمارة التسجيل ،و على أساسها يتم اإلتصال به من قبل عاملي منظمة
ميتا أو من  CICUو يحددون معه لقاء .إجراءات القبول ستكون متاحة طوال العام ،حيث يمكن للطالب
اإلشتراك في أي مرحلة من مراحل هذه الدورة التحضيرية.
 .1أول مرحلة من إجراءات القبول تشمل إختبار في اللغة التشيكية ،مخصص لمعرفة مستوى الطالب
المتقدم للدورة ،إضافة إلى مقابلة شخصية مع موظف ميتا .فيما يتعلق بالمتقدمين القاصرين ،يشارك
في المقابلة أحد والدي الطالب أو ولي أمره .و من المهم أن يشارك الطالب في تلك المقابلة بشكل فعال.
في حال كان معرفته باللغة التشيكية ضعيفة جدا ً و لم يتمكن التواصل مع الموظف بلغة أخرى ،يمكن
الطلب مسبقا ً بتوفير مترجم .هدف هذا القسم هو معرفة إذا كان المتقدم للدورة يوفي بالشروط األساسية
للمشاركة بالدورة.
 .2و على أساس نتائج المرحلة األولى من إجراءات القبول و إستوفاء متطلبات الدورة ،يتم دعوة المتقدم
للمرحلة الثانية ،حيث تجري مع إحدى مدرسات الدورة .و الهدف األساسي من تلك المقابلة التعرف
عن قرب على المتقدم و معرفة مدى تحفزه و إمكانية تنسيق متطلباته مع باقي طالب الصف أو
المجموعة.

على أساس تقييم مرحلتي إجراءات القبول يقوم فريق تنفيذ مشروع  Click with schoolبإختيار مشتركي الدورة
التحضيرية السنوية .كما يحتفظ فريق التنفيذ بحق إختيار و تقرير من سيتم قبوله في الدورة ،و ذلك بنا ًء على معايير تم
وضعها بعناية.
سجل هنا

