CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa

عطلة لتعليم اللغة اإلسبانية والتمتع مع األصدقاء في " بوطس" 2012
خالل العطلة الصيفية المقبلة ,ستنظم مندوبية التعليم مخيما صيفيا للطلبة الغير إسبان والمتواجدون في
السنة الدراسية األولى والثانية إعدادي.الخامسة والسادسة إبتدائي الھدف من ھدا المخيم تحسين
مستواھم في اللغة اإلسبانية وتسھيل التعايش بين الثقافات .وبالتالي فھو خلق فضاء للمتعة والتقدم في
إقتناء اللغة لكي التبقى حاجزا في تحسين المردود المدرسي واإلجتماعي
ومادامت أحسن طريقة لتعليم اللغة ھي ممارستھا شفويا فإننا نطلب من كل تلميد سيشارك في ھدا
المخيم ان يصاحبه صديق إسباني ليساعده عند المشاركة في النشاطات الترفيھية التي سيقوم بھا

متى سينظم ھدا المخيم ؟
ھدا النشاط سينظم بين25يونيو إلى  3يوليوز في اإلقامة التابعة لمندوبية التعليم في" بوطس"
)كنتابريا (

ما الدي سنقوم به ؟
ولو أن برامج المخيم لھا توجيه ترفيھي ففي نفس الوقت سيخصص فضاء لتعليم اللغة
اإلسبانية ,وسينظم عن طريق مجموعات صغيرة ونشيطة حسب مستوى المشاركين .بھده الطريقة
ستكون للتالميد أوقات ترفيھية وتعليمية
خالل ھده األيام النشاطات ستكون متعددة ومتنوعة
 أوراش .وھي أشغال يدوية ,رقص ,توجيه ,طبخ ألعاب من أجل ربط صداقة  ,ألعاب جماعية تقليدية  ,رياضية  ,تجريبية وأخرى ليلية رحالت في الزوارق وركوب الخيل التمتع بالطبيعة مشيا عبر مماشي خارج المدينة -سھرات ومھرجانات

من سيرافقھم ؟
خالل كل اإلقامة سيكونون برفقة مدربين أخصائيين وكدلك معلم مھمته تنسيق نشاطات تعليم اللغة
اإلسبانية

كم ھي الكلفة ؟

كل النشاط سيقدم بطريقة مجانية ويظم النقل ,اإلقامة واألكل

كيف يمكننا التسجيل ؟
طريقة التسجيل .ملء الطلب الدي يصاحب ھده الوثيقة بالمعلومات الشخصية وتقديمھا إلى المدرسة أو
اإلعدادية التي يتواجد بھا التلميد أو الطالب ,من أجل بعثھا إلى الوحدة التقنية المكلفة بالتوجيه
آخر أجل التسجيل يوم  18يونيو )االثنين( عدد األماكن محدود وبعد غلق الئحة التسجيل سيتوصل
المركز التربوي بالمشاركون الدين تم إختيارھم.

ما العمل للمزيد من المعلومات ؟
للمزيد من المعلومات يمكنكم اإلتصال بقسم تنشيط التبادل الثقافي أو بمنسقي التبادل الثقافي في
مركزكم التربوي
في شھر يونيو سنقوم بإجتماع إعالمي مع العائالت الدين ثم إختيار أبنائھم للمشاركة من أجل المزيد
من التوضيح
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