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ة اشنبفنتال ابهامتم خاص حيث ًُؼد متكني امعالب ِمن  ة يف مدرسة سامزتمان بلًر امتؼامل و امتفامه يف حمَط حتظى تمنَة امكفاءات انوغًو

حدى الأ  ن امتؼامل و امتفامه يف س َاق تؼّّل انوغات الأجنبَة ٌس توزم هداف ادلراس َة يف أأملدرسة امثلافات الأخرى ِمن ا  و ػىل ذكل فا 

تؼامل مؼها بشلك ن غكس هذه امصورة و ام مكسب صورة واكؼَة و متنوػة نوحَاة يف خمتوف ادلوائر امثلافية الأخرى همتكن امعالب  

 مثايل. 

أأسابَع و ًبدأأ ػادة يف  4م املدرسة مجَع ظالهبا أأجناء امصف احلادي غرش ابمليام بتدًرب مغوي  و معًل ٌس متر ملدة وز تُ  يف هذا امس َاق

ف.   الأس بوػني امسابلني مؼعةل اخلًر

ب مهذه امفرتة يف خارج أأملاهَا و ػالو    ة ػىل ذكل ٌس تغل امعالب أأًضا فرصا خاصة يف خارج تلوم املدرسة بتلدمي و تنظمي أأماكن تدًر

ب.    و داخل أأملاهَا نوليام هبذا امتدًر

ة املؤسسات امتؼوميَة  ن اجلهات املُلدمة و املناس بة ملثل هذه امفرتات امتدًربية. د مؼرشاكت تو ام املؼاهد امؼامة  كذكلو  و اخلرًي

ب ب خارج أأملاهَا فيجب ػىل أأومَاء الأمور  امتغعَة امتأأمينَّة متوفرة يف حاةل امليام ابمتدًر داخل أأملاهَا فلط، أأما يف حاةل كضاء امتدًر

ب ػىل حساهبم اخلاص. ل فرتة امتدًر  توفري امتأأمني اخلاص نوعالب. ًلوم أأًضا أأومَاء الأمور بمتًو

 تلٍرر واثئلي حملتوى هذه امفرتة حيث تؼد:أأجناء هذه امفرتة ًلوم امعالب بتجهزي 

  مؼرفة انوغاتحتسني 

  تؼمَق املؼرفة امتارخيَة و امثلافية و كذكل اجلغرافية و أأًضا  متدًد امبؼد الاكتصادي و امس َايس نوبدل اذلي ًؤدي فهيا

ب   امعالب فرتة امتدًر

 ة حدى امرشاكت أأو املؤسسات أأو املؼاهد امؼامة أأو اخلرًي دارة وتنظمي ا   تكوٍن فكرة غن ظًرلة ا 

  ُ بارتباط موضوع امبحث امل ة امؼامة ببدل أأو براغي فرتة امتدًر م يف امثاهًو  لدَّ

 .ن هلط الارتاكز الأساس َة مهذه امفرتة م

 ديرك اشميدت

 مدير المدرسة
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