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التعليم العملي

المحتوى
نحن مدرسة كوريو []Curio
العملية بريدا
تعليمنا
الخطوة التالية
من الناحية العملية
هل تريد مقابلة للتعارف؟
االتصال

نحن مدرسة كوريو
[ ]Curioالعملية
بريدا
مدرسة كوريو [ ]Curioالعملية تعني
المثري للحياة.
التعليم ُ
تعليما
هذا يعني أننا نقدم لطالبنا
ً
مصمما حسب الطلب
نابضا بالحياة
ً
ً
باإلضافة إلى ذلك ،نوجههم في
طريقهم إلى وجود مستقل للعمل
والمعيشة واألنشطة الترفيهية
والمواطنة .نحن نأخذ في االعتبار آخر
التطورات والتطورات الرقمية في عالم
األعمال .هذا يجعل مدرستنا جاهزة
للمستقبل.
تعتمد مدرستنا على إمكانيات الطالب.

في الطريق إلى االعتماد
على الذات والعمل
والمعيشة والترفيه
والمواطنة
نحن نوجههم ببرامج فردية مصممة
خصيصا خالل حياتهم المدرسية .بهذه
ً
الطريقة نحقق األهداف القصوى لجميع
الطالب.
تعمل مدرسة كوريو [ ]Curioالعملية
بريدا بالتعاون مع أطراف أخرى ضمن
شبكة تعليم وتوظيف ورعاية واسعة
النطاق .يوفر هذا النهج بيئة تعليمية
غنية السياق.
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تتكون أقسامنا من ستة عشر طالبا
في المتوسطفي المواد النظرية.
نحن نعمل مع نصف الفصول بالنسبة
للمواد العملية .هذا يضمن إمكانية
المزيد من االهتمام والتوجيه للتالميذ.
تضم المدرسة حوالي  350تلميذا و
موظفا.
ً
60
في مدرستنا ،تعتبر العالقة بين
الطالب فيما بينهم وبين الطالب
والمعلمين أساسية .التواصل المرتبط
(االتصال غير العنيف) هو المبدأ
األساسي .أصبح صوت الطالب ذا
أهمية متزايدة .نحن كفريق ،منفتحون
أيضا على االستمرار في تطوير
ً
أنفسنا .بهذه الطريقة ،يتحسن تعليمنا
كل يوم.

لمن يخصص التعليم
العملي؟

التعليم العملي مخصص للطالب
الذين ،على الرغم من اإلشراف
اإلضافي ،ال يمكنهم الحصول
على دبلوم في التعليم الثانوي
العادي .يتم القبول من خالل
جمعية التعاون اإلقليمي بريدا
والمناطق المحيطة بها ،والتي
تختبر كل طالب مسجل على عدد
من شروط القبول.
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تعليمنا
السنة الدراسية  :1الدخول إلى
المدرسة

االعتماد على الذات أمر محوري في
السنة األولى.
يتم تدارس المهارات العامة أيضا
نقوم بإعداد الطالب الختيار قطاعهم
في نهاية هذه السنة الدراسية.
يمكن للطالب االختيار من بين:
•تقديم الخدمات
•األخضر
•التقنية
•الرعاية والصحة

السنة الدراسية  :6مغادرة
المدرسة

في نهاية السنة الدراسية  ،6يغادر
طالبنا .لدى مدرسة كوريو []Curio
العملية بريدا ثالثة خيارات للمغادرة
لمعظم الطالب:
•العمل مع الدعم
•العمل التجاري المنتظم
•التعليم التكميلي

سنتان من التوجيه بعد
المدرسة

عندما يترك الطالب المدرسة ،تقدم
مدرسة كوريو [ ]Curioالعملية بريدا
توجيها بعد المدرسة لمدة عامين آخرين.
ً
منسق مغادرة المدرسة يوجه هذا.
من خالل الحفاظ على االتصال مع
أيضا دعمهم
الطالب السابقين ،يمكننا ً
بعد المدرسة إذا لزم األمر .على سبيل
المثال عندما يواجهون شيئً ا ما في
العمل.

السنة الدراسية  2إلى  :5العمل
في القطاع الذي يختاره الطالب
يعد العمل على االعتماد على الذات
أيضا في الفصلين
أساسيا ً
أمرا
ً
ً
الثاني والثالث .باإلضافة إلى ذلك،
يتم االهتمام بالتحضير للعمل .يدور
الفصالن الرابع والخامس حول التوجيه
نحو العمل و/أو التعليم التكميلي ،مع
التركيز على تعليم المهارات العملية.
تعليما يتناسب مع
يتلقى التالميذ
ً
قدراتهم.
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الدعم

في مدرستنا  ،يحصل كل طالب
على فرصة جديدة كل يوم .يعد
جدا
توجيه الطالب الصحيح
مهما ً
ً
في هذا الصدد .لذلك يقوم
المرشد بإجراء محادثات تدريب
بانتظام مع الطالب الموجهين.
هذا يسمح للطالب بالتقدم
واكتساب نظرة ثاقبة لتطورهم.
نناقش مرتين في السنة جميع
الطالب داخل الفريق.
لدى فريق الرعاية استشارات
أسبوعية .يتكون هذا الفريق من
أخصائي اجتماعي في المدرسة،
وخبير تربوي عالجي ،ومديري
التعليم ،ومنسق مغادرة المدرسة
واثنين من منسقي الدعم.
يحضر مسؤول التعليم اإللزامي
وخبير التعليم الثانوي من مركز
الشباب واألسرة و/أو طبيب
الشباب بانتظام أثناء استشارة
فريق الرعاية .توجد شبكة واسعة
من مقدمي الرعاية حول فريق
الرعاية.

رعاية إضافية للشباب الذين هم
خارج المجموعة المستهدفة

بعض الشباب هم خارج المجموعة
المستهدفة من التعليم العملي .ومع
ذلك ،لديهم هدف تعليمي يتوافق مع
عرضنا .تقدم مدرسة كوريو []Curio
فرصا لهؤالء الشباب
أيضا
العملية بريدا ً
ً
للعثور على عمل و/أو إثراء سيرتهم
الذاتية .هذا يعني أننا نساعدهم
في العثور على عمل مناسب .هناك
فصالن مختلفتان لهذا:
•( NA-ISKالفصل االنتقالي الدولي
للتوجيه إلى العمل للوافدين الجدد):
للطالب الذين تابعوا تعليمهم في
الفصل االنتقالي الدولي .ISK
ال يزال بإمكانهم متابعة سنتين من
التعليم في مدرسة كوريو []Curio
العملية بريدا .يدور هذا بشكل
أساسي حول إرشاد الطالب إلى
العمل المناسب.
•فصل (الربط بين العمل والمستقبل)
[ :]Vat-klasللشباب العالقين في
تعليمهم الحالي و/أو ال يزال لديهم
رغبة تعليمية محددة.
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الخطوة
التالية
التعليم العملي هو التعليم النهائي لمعظم الطالب.
يتلقى الطالب ملف مغادرة المدرسة في نهاية السنة
الدراسية .6
يتضمن ذلك وثيقة تأهيل التعليم العملي ،ودبلوم
خصيصا ،والشهادات التي تم الحصول عليها
مصمم
ً
واختبارات الكفاءة الموقعة أثناء فترة التدريب.
بالنسبة لمعظم الطالب ،من الممكن الحصول أحد
الشهادات المعترف بها أو أكثر في المجال أثناء
تدريبهم:
األخضر
•العمل في مجال األخضر
تقديم الخدمات
•العمل في مكتب االستقبال
•العمل في مستودع المدرسة
الرعاية والصحة
•العمل في التنظيف بشكل تقليدي
•العمل في تنظيف األلياف الدقيقة
•العمل في المطبخ
•العمل في مؤسسة (الرعاية)
التقنية
•العمل في قطاع المعدن
•العمل في قطاع األخشاب
•العمل في قطاع تقنية الدراجات
العمل عبر القطاعات
•شهادة الرافعة الشوكية
•األمان األساسي vca
بالنسبة لبعض الطالب ،من الممكن متابعة دراسة
داخليا .ثم يختار الطالب أحد
الدخول إلى المدرسة
ً
ملفات الدخول الموجودة.
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مبنى المدرسة وسهولة الوصول إليه

تقع مدرسة كوريو [ ]Curioالعملية بريدا في مبنى مدرسي جميل
ومستدام بالعنوان Frankenthalerstraat 17 :في بريدا.
يمكن الوصول إلى المدرسة بسهولة بالحافلة والدراجة .تم إنشاء
خصيصا للطالب حتى ال يضطروا إلى السير في
مسار للمشي
ً
شارع .Frankenthalerstraat

فترة التدريب

مهما من برنامجنا
جزءا
ً
يعد التدريب ً
التعليمي.
يخضع جميع الطالب لهذا .في السنة
الرابعة ،يبدأ الطالب بفترة تدريب
داخلي .يتم تنفيذ المهام في هذا
التدريب الداخلي من قبل الطالب في
كل من شركة التوظيف وداخل المدرسة.
لدينا مطعم خاص بنا ،ومخزن،
ومنضدة ،وورشة عمل للدراجات،
ومناظر طبيعية ،ومتجر للتدوير في
المدرسة ،حيث يتعلم الطالب المهارات
في بيئة عملية حقيقية.
ابتداء من السنة  ،5يتم التدريب خارج
المدرسة .في تلك السنة ،يقوم
الطالب بفترة تدريب يومين في
األسبوع .في السنة السادسة يكون
هذا ثالثة أيام في األسبوع.

من أمثلة التدريبات الخارجية:
•المتاجر
•إمكانية تقديم الطعام
•ورشات عمل
•المستودعات
•مرافق خضراء
يراقب مشرفو التدريب الطالب
ويساعدونهم بشكل أكبر.
يتعلم الطالب مهارات محددة مطلوبة
في مكان عملهم في المستقبل.
ولذلك لم نتخذ هذا االسم عبثا :مدرسة
كوريو [ ]Curioالعملية بريدا

المستقبل

طالبنا قابلين للعمل في بيئة عمل
تتسم بالروتين والبنية .سيساعد العديد
ً
زميل لنا في شركات البيع بالتجزئة
منهم
مثال أو مؤسسات الرعاية أو مراكز
الحدائق أو البناء أو أعمال اإلنتاج أو
أعمال التنظيف.
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في المجال التطبيقي
لقد نجح طالبنا السابقون بشكل جيد .هنا يحدثنا عدد منهم
عن عملهم بعد مدرسة كوريو [ ]Curioالعملية بريدا.
جوكيه هوكسترا

"أنا جوكيه ،أبلغ من
عاما وأعمل
العمر ً 34
في ( BSW (ATEAمن
ّ
مغلف إلى العمل

في مقصف مطعم
الشركة ،قمت بالفعل بكل شيء هناك.
عندما تركت المدرسة العملية ،حصلت
على وظيفة في  BSWكصباغ .بعد فترة
دخلت التنظيف .عملت هناك لوقت
طويل .أزلت الكتابة على الجدران هناك
ونظفت حاويات النفايات في وسط
المدينة .أعمل في محطة بريدا منذ عام
 2014ولدي اآلن فريقي الخاص الذي
أشرف عليه .األنشطة في المحطة هي
تنظيف القمامة وتفريغ حاويات النفايات.
أفضل وقت في مدرسة كوريو []Curio
العملية بريدا كان التبادل والبقاء".

كورنيه فيرهولين

"عمري  19سنة وأعمل
عامل نظافة في
جامبو".

ليوني بوخرز

"اسمي ليوني بوخرز،
عاما .بعد مدرسة
ً 21
كوريو [ ]Curioالعملية
بريدا ،بدأت دورة
تدريبية حول الزهور
والتصميم في كوريو [,]Curio
".Frankenthalerstraat 15

نعومي فيرشخورن

"أنا عمري  21سنة.
لدي اآلن دبلوم
موظف اللوجستيات
من المستوى  2وأعمل
في منذ ثالث سنوات
حتى اآلن .شركة مجموعة الخدمات
اللوجستية فيرستاينن [Gebr. Versteijnen
 .]Group of Logistics BVتتم أنشطتي
بشكل رئيسي في المساء والليل وتتكون
من التحميل/التفريغ".

مارلوس كورمانز

 31سنة" :بعد
المدرسة العملية
بدأت العمل في
( Ateaشركات BSW
سابقا) .هناك أتيحت
ً
لي الفرصة للتطور ومواصلة التعلم.
من هناك بدأت العمل في Amarant
تحت اإلشراف .أعمل هناك منذ تسع
سنوات حتى اآلن كمساعد مشرف
في مجموعة سكنية لألشخاص الذين
يعانون من إصابات دماغية غير خلقية و/
أو إعاقات متعددة .لدي ذكريات جيدة عن
أيام دراستي في مدرسة كوريو []Curio
العملية بريدا ،ألنه يجب أن تكون كما
أنت عليه ونحن ننظر إلى ما يمكنك فعله
وليس إلى ما ال يمكنك فعله".

شارونا بورتن

عاما.
"أنا شاروناً 26 ،
بعد المدرسة العملية
عملت في التنظيف
في مجموعة ديامانت
[ ]Diamant-groepوأنا
أعمل هناك منذ أكثر من ست سنوات.
أسكن في تيلبورغ منذ ما يقرب من ثالث
سنوات".

إمري إسكلي

عاما وحصلت للتو
"ً 21
على دبلوم المستوى
 2كطباخ .أنا اآلن
أعمل في المطبخ لدى
".Dickens & Jones

ايريس كلويت

"انا عمري  19سنة.
قضيت سنوات رائعة
في مدرسة كوريو
[ ]Curioالعملية بريدا
واآلن أعمل كمساعد
بواب في كوريو [.]Curio
ّ
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هل تريد مقابلة
للتعارف؟
هل ترغب في معرفة المزيد عن مدرسة كوريو [ ]Curioالعملية بريدا؟
بريدا إلى العنوان:
يرجى االتصال بمدرستنا لتحديد موعد .أرسل
ً
 Praktijkschoolbreda@curio.nlأو اتصل بالرقم.076-5226030 :

يوم مفتوح

ابحث عن المعلومات الحالية على موقعنا.

االتصال

مدرسة كوريو [ ]Curioالعملية بريدا
Frankenthalerstraat 17
بريدا
الرمز البريدي:
076 522 60 30
praktijkschoolbreda@curio.nl
تابعنا على:
curio.praktijkschool
curio.praktijkschool
curio.nl/praktijkschool

