دروس مكثفة لتعلم اللغة الفرنسية لالجئين
نخبركم بأن مركز اللغات والثقافات التابع لجامعة بورجون سيقوم بافتتاح دورات مكثفة
لتعليم اللغة الفرنسية لالجئين وذلك ابتداءا ً من شهر سبتمبر للعام الجامعي .2016\2017
هذه الدورات ستكون مجانية وتهدف الستكمال البرنامج التعليمي المقترح للمبتدئين من
طرف اإلدارة الترابية ومكتب االُوفي للهجرة واالدماج وكذلك من قبل الجمعيات االنسانية
بالجهة.
من المستفيد من هذه الدورات؟
هذا التكوين موجه في المرحلة األولى لالجئين السوريين والعراقيين الحاصلين على بطاقة
اللجوء وذوي المستوى المتوسط في اللغة الفرنسية بعد االنتهاء من تتبع 200ساعة دراسة
لدى مكتب االوفي اومن لديهم شهاده تعادل هذا المستوى من خالل دراساتهم السابقة.
وخصوصا ً للطلبة الذين انقطعوا عن الدراسة الجامعية ببلدانهم بسبب ظروف الحرب
والهجرة ويرغبون في االلتحاق بالجامعة الفرنسية او مراكز التكوين المهني.
وكذلك لألُطر العليا والتقنيين الذين يحتاجون تحسين مستواهم اللغوي من أجل الولوج إلى
التكوين والبحث عن العمل واالندماج األفضل داخل المجتمع الفرنسي.
كيفية تنظيم الدروس؟
هذا التكوين هو عبارة عن دروس مكثفة في اللغة الفرنسية بمعدل  3ساعات يوميا ً كل
صباح ومساعدة شخصية بعد الزوال مع إمكانية االستفادة من قاعة المعلوميات والمحادثة
مع المشرفين من الطلبة واألساتذة والمتطوعين الفرنسيين.
دروس اللغة الفرنسية :
سيتم تقييم المستوى اللغوي لكل طالب في بداية التكوين وعليه سيتم ادماجه في المجموعة
المناسبة لمستواه.
سيكون هناك مجموعتان ،األولى للمستوى المتوسط والثانية للمستوى المتقدم يتم فيهما
العمل بمعدل :
 3ساعات كل صباح من الساعة  9وحتى الساعة 12ظهرا
 5أيام في االسبو من االثنين حتى الجمعة

 12أسبوعا ً كل نصف سنة لكل دورة
دورتين في السنة مايمثل  360ساعة دراسية
من الممكن االلتحاق بالتكوين في النصف األول أو الثاني من السنة لتحصيل المستوى
المستهدف.
االستقبال والمساعدة الشخصية :
خالل النصف الثاني من كل يوم وحسب متطلبات المتلقن وامكانيات المركز.
العمل الشخصي والتمرن الكتابي والشفهي مع الطلبة واألساتذة المتطوعين في الكتب
والبرامج المعلوماتية المتخصصة في اللغة الفرنسية
متابعة بعض الدروس في الجامعة حسب اختصاصات الطلبة المتلقنين.
ادماج بعض األطر والتقنيين عبر تداريب بالوسط المهني حسب اإلمكانيات للتمرن على لغة
االختصاص مثل الطب والحقوق والزراعة..ألخ.
في آخر التكوين ،حسب تقدم كل طالب خالل كل دورة نصف سنوية ،سيتم تقييم نهائي
لتسليم الشهادة المصادق عليها من المعاهد المختصة في حالة احتياج الطالب لها للمطالبة
بالمعادالت مع الديبلومات الفرنسية أو فقط شهادة التتبع للتكوين من مركز اللغات والثقافات
لجامعة بورجون.
يمكنكم االتصال بمركز اللغات والثقافات في جامعة بورجون :
Adresse postale :
3ème étage, bâtiment de l’extension de Droit-Lettres
Salle 360
4, Boulevard Gabriel
21000 Dijon
Horaire d’ouverture : du lundi au jeudi de 09h30 à 17h30 en
continu
Le vendredi de 09h30à 12h30 en continu
Tél : 03.80.39.39.05

Mail : refugees@u-bourgogne.fr
Web :http://centre-langues-cultures.u-bourgogne.fr/
كل األخبار وآخر المستجدات فيما يخص هذا المشرو متوفرة على صفحة الفايسبوك
https://www.facebook.com/univbourgognepourlesrefugies/?fref=
ts
يمكنكم التواصل باللغة الفرنسية أو العربية أو اإلنجليزية

