
هل لديك رغبة بالتعلم
 وتبحث عن دورة مناسبة ؟! 

إنضم الن إلى " لوى " !
نحن نساعدك على النضمام إلى مجموعة التعلم المناسبة.

   
بإمكانك إخبارنا بالمواد أو المواضيع التي ترغب بتعلمها  ..1
ونحن نجد لك بعض الصدقاء الذين تتشارك معهم هذه الرغبة التعليمية..2
ومن ثم نجد لكم المكان واليوم المناسبين للقاء  التعليمي السبوعي ..3

التحضيرات الخاصة بك :

المشاركة بشكل منتظم في اللقاءات التعليمية ( مرة واحدة في السبوع).
م لممارسة النشطة التعليمية في أوقات فراغك .٣٠  دقيقة يوميا

.أهدافك وحقق بالتعلم استمتع

 :رسم الشتراك

لدينا طريقتان للشتراك :

بإمكانك دفع رسوم الدورة وهي على الشكل التالي:
 دقيقة.٩٠ يورو عن كل ١٥ يورو عن كل ساعة واحدة أو ١٠

إذا لم يكن لديك المال الكافي  .٢
بإمكانك المشاركة في اللقاءات التعليمية والمساعدة من خلل تبرع صغير و منتظم، ومن ثم يمكن للشخاص

 الذين ل يمتلكون المال الكافي لذلك المشاركة أيضاً.
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المواضيع المتاحة لمجموعات التعلم:

اللغة اللمانية للمبتدئين: نحن نساعدكم على كيفية استثمار أوقات فراغكم من خلل
ممارسة النشاطات والتدريبات اللغوية " كتابة ومحادثة".

تدريب التلميذ والطلب على الكتابة: من خلل قراءة نصوص تثير إهتمامكم ومن
من الصف ثم التدرب على كتابة نصوص بشكل مستقل.( مخصص للطلب بدأً 

العاشر )
بييات ، الذين تعتبر اللغة اللمانية ليست رب التدريب للمعلمين والمعلمات والمربين والمر

م نصوص حول موضوع ثقافة التعليم ونقدم لكم نصائح عملية لغتهم الم .  نقرأ معا
لحياتكم المهنية.

التدريب لساتذة المدارس : الذين هم الن على رأس عملهم .  نقدم لكم أفكاراً لطرق
مرة واحدة في الشهر)(  التدريس الخاصة بكم.

:الرياضيات واللغة للطفال  في المرحلة البتدائية
 سنعرض لهم كيفية اللعب والتدرب مع أطفال المدارس البتدائية  في أوقات فراغهم

لتطوير طريقة التفكير الرياضية لديهم ، وإتقان نظام الكسور وجداول الضرب ، وحل
المعادلت.

:مميزات مجموعاتنا التعليمية

ل نفرض عليك واجبات منزلية "وظائف" مثل الطريقة التقليدية بل نساعدك على تعليم نفسك من
خلل النشطة المتنوعة . 

يتعلم الفراد المشاركين في هذه المجموعات بطريقة مشابهة لدروس العزف على البيانو: حيث
يلتقي الشخاص الذين لديهم الرغبة بتعلم العزف مع مجموعة العزف مرة واحدة في السبوع لتعلم

م في المنزل لتحقيق التعلم الذاتي  والذي سيساعدك على الطرق التي بالمكان استخدامها يوميا
تحقيق أهدافك.
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