ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕЗИКОВИТЕ
КУРСОВЕ ПО ВРЕМЕ
НА ВАКАНЦИЯТА
Деца и младежи, които живеят отскоро в
Германия, наред с училищните занимания се
нуждаят от допълнителни часове за езиково обучение с цел бързото усвояване на немския език, за да могат да участвуват в
учебния процес и успешно да изучават учебния материал в училище.
От 2009 година насам, по време на училищните ваканции в различни учебни
заведения (VHS или KVHS) се предлагат интензивни езикови курсове за
обучение. В тях могат да се запишат ученички и ученици, които са дошли по
време на учебната година в Германия, с малки или никакви познания по немски
език.
Тази възможност допълва необходимите знания за изучаване на учебния
материал. Чрез това се увеличава шанса на учениците да се справят с учебния
материал.
Един такъв двуседмичен интензивен курс се състои от 20 учебни часа (по време
на Великденската ваканция) или 40 часа (по време на лятната или есенната
ваканция). Курсовете се провеждат преди или след обяд. Курсът е подходящ за
ученици, които имат малко знания по немски език или въобще нямат такива и
живеят от скоро в Германия.
Основната цел на курсът е да се постигнат говорими знания.
Учебните групи се състоят от 6 до 10 участника, така че всеки ученик да може да
взема активно участие. Има две различни нива на курса, основен за деца от 1 до
4 клас, и секундарен курс за младежи от 5 до 10 клас.
Необходимостта за участие в един подобен курс на ученичка или ученик, ще
бъде установен от училищните власти. Те ще регистрират всяка ученичка или
ученик, разбира се със съгласието на родителите/ настойниците в най- близкото
възможно за това училище (VHS или KVHS). Тези училища се съобразяват с
училището, което Вашето дете посещава и определят датите за посещение на
курсовете за интензивно изучаване на език.

Моля обърнете внимание на това, че родителите не могат сами да
регистрират детето си в това училище (VHS или KVHS). Записването
става само от това училище, което Вашето дете посещава.

