SUMMER SCHOOL
PALERMO 2014
مـــــن  03يونـــيــــو الـــى  62سبـتـمبــــــــــر
جـــــــامـــــــعــــــة بـــاليـــــــرمــــــــــــــو اإليــطــالــيـــــــــة
مـدرســة الـلـغــة اإليـطـالـيــة لـألجــانــب ITASTRA

تعلم اللغة اإليطالية فى باليرمو
هى عاصمة صقلية ،واحدة من أجمل و أكبر الجزر في منطقة البحراألبيض المتوسط .مدينة غنية بالفن ،و مشهورة بالمطبخ الشهي ،باالضافة الى سواحلها الجميلة ومناخها المثالي
لقضاء لحظات ممتعة سواء فى المدينة أو على البحر ,انها باليرمو .مدينة مليئة بشواهد للحضارة العربية و النورمانية والبيزنطية و قصور النبالء القديمة ،وأيضا معارض الفن
الحديث و المعاصر ومسارح من بينها واحد من أهم المسارح األوروبية و هو تياترو ماسيمو .Massimoكل هذا جعل من باليرمو عاصمة للفن والثقافة بال منازع .باإلضافة الى
شهرتها بثقافة خاصة بالمطبخ ,فهى واحدة من بين عواصم العالم الشهيرة بوجبات الشارع السريعة الى جانب أنواع من الخمور و األطعمة التقليدية و هو دليل على الماضي و الحاضر
متعدد الثقافات لهذه المدينة.
و من بين الوجهات السياحية األكثر شهرة و القريبة من باليرمو :مونريال  ، Monrealeشاطىء المونديلو ، Mondelloمدينة سفيراكافاللو الساحلية  ،Sferracavalloمدينة
تشيفالوالساحلية ، Cefalùجزيرة النساء ،جزيرة أوستيكا ،شواطىء سكوبيلو  ،Scopelloمدينة سان فيتو لو كابو  San Vito Lo Capoالساحلية ومحمية لودزينجاروالطبيعية Lo
.Zingaroو من المزارات السياحية األخرى األكثر أهمية مدينة أجريدجنتو  ،Agrigentoنوتو  ،Notoسيراكوزا  ،Siracusaسيجيستا  ،Segestaبياتزا أرميرينا Piazza
 ،Armerinaجزر إيواليان  Eolieوجزر  ،Egadiاريس  ،Ariceالخ .كلها أماكن يمكن الوصول إليها بسهولة ,كما ستنظم المدرسة الصيفية رحالت الى بعض منها.

تعلم اللغة اإليطالية فى ITASTRA
بدأت مدرسة اللغة اإليطالية لألجانب  ITASTRAنشاطها فى عام  ،6002و هى تقدم دورات عادية و أخرى مكثفة من خالل ( )Winter school. Summer schoolعلى مدار
السنة.
مدة الدورات المكثفة أسبوعان للدورة الواحدة و هى عبارة عن وحدات ( ، )modulesو تمكن هذه الدورات الطالب من تعلم اللغة بسرعة كما أنها ذات كفاءة عالية باإلضافة الى أنها
تشتمل على أنشطة جانبية متنوعة ومحفزة.

يعمل ب  ITASTRAفريق من مدرسى اللغة المتخصصين و ذوي الخبرة .تقدم المدرسة الصيفية  Summer schoolأنشطة بعد الظهر وفى فترة المساء يقوم باقتراحها و تنظيمها
مجموعة من طالب الجامعة اإليطاليين والذين يقضون فترة تدريب تحت اشراف  .ITASTRAو بذلك يكون من السهل على الطالب تعلم اللغة والتعرف على الثقافة اإليطالية و القيام
بزيارات مختلفة فى صحبة أصدقاء إيطاليين.

أنشطة ثقافية و إبداعية
رحلة على المركب :يقضى الطالب يوم كامل على متن مركب مع المدرسين والطالب االيطاليين الستكشاف الساحل الشمالي الغربي لصقلية والسباحة في البحر ذات المياه الصافية و
النقية (الرحلة غير شاملة المصاريف).
نزهة فى " :"Street foodمعجنات الحمص ،كروكى ,أرانشينا والبيتزا الصقلية (سفنشونى) و الكانولي هي بعض األكالت التقليدية للمطبخ الصقلى العريق الذي يجمع بين العرب
واليهود ،واألسبان ،والنورمان و شعوب أخرى عاشت في صقلية على مر القرون .انها نزهة فى باليرمو عاصمة وجبات الطريق السريعة.
نزهات ورحالت أخرى :تنظم المدرسة الصيفية بالتعاون مع المرشدين والمتدربين من الطالب االيطاليين أنشطة مجانية في فترة الظهيرة والمساء وعطالت نهاية األسبوع ،بما في
ذلك نزهات و رحالت داخل وخارج المدينة ،حفالت كوكتيل ،رحالت للشاطئ ،وزيارات لمراكز التسوق ،باالضافة ألنشطة رياضية مختلفة و غيرها من األنشطة .على أن يتحمل
الطالب رسوم النقل ،واألغذية والمشروبات ،و رسوم الدخول إلى المتاحف والمواقع التاريخية والفنية حسب رغبته.

خدمات طالبية
بناء على رغبة الطالب تقوم المدرسة باقتراح أماكن إقامة بأسعار مناسبة (غرف ,B&Bغرف ايجار لدى أسر ايطالية مستضيفة ،بنسيون ،الخ ).في وسط المدينة وقريبة الى المدرسة.
و من يبادر بالحجز يتمتع بأسعار أفضل و خيارات متعددة .كما أنه يمكن لعدد محدود من الطالب االستفادة من مطعم جامعة باليرمو.
للحصول على المعلومات والتفاصيل ،يرجى مراسلتنا على scuolaitalianostranieri@unipa.it

عرض خاص
يحصل الطالب على خصم اذا قام بحجز أكثر من دورة .كما سيحصل جميع الطالب الذين سيقومون بالحجز فى المدرسة الصيفية لعام  6002على خصم للدورات الشتوية و الصيفية
لعام .6002
لمزيد من المعلومات ،قم بزيارة موقعنا  www.itastra.unipa.itو لمعرفة المزيد عن مكتبنا ،والدورات والعديد من األنشطة التي نظمتها المدرسة خالل الدورات الصيفية السابقة،
قم بالضغط على خيار " "Summer Schoolثم قم باختيار " "Corsiمن القائمة .تتوفر أيضا مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو على  facebookوقناة .youtube
دورات خاصة مكثفة
لغة و أدب إيطالى

دورات عادية
لغة وثقافة إيطالية

دورات خاصة مكثفة
اللغة اإليطالية و الفن

المستوى

كل المستويات

الفترة

من  00يونيوالى  00يوليو.
من  02الى  62يوليو.
من  62يوليوالى  2أغسطس.

مستوى متوسط و مستوى مستوى متقدم
متقدم
من  62يوليو الى  2من  62يوليو الى  2أغسطس.
أغسطس  +نهاية األسبوع من  62 -02أغسطس.
و أيام  6و  0أغسطس و

دورات خاصة قصيرة اللغة دورات خاصة قصيرة
اإليطالية و السينما ( صقلية هى اللغة اإليطالية و المطبخ اإليطالى
السينما )
مستوى تحت المتوسط و حتى كل المستويات
المتقدم
من  00يونيوالى  00يوليو.
من  62يوليوالى  2أغسطس.
من 02الى 62سبتمبر

من  02الى  62سبتمبر.
األسعار

عدد
الساعات
الدورة

توصيف
الدورة

السبت  2أغسطس.

 000يورو (شاملة التسجيل و  020يورو (شاملة  000يورو (شاملة التسجيل و  600يورو (شاملة التسجيل و  600يورو (شاملة التسجيل و المناهج و
األنشطة الترفيهية)
المناهج و األنشطة الترفيهية)
المناهج و األنشطة الترفيهية) التسجيل و المناهج و المناهج و األنشطة الترفيهية)
األنشطة الترفيهية و
الزيارات مع المرشد)
 60ساعة
 60ساعة
 20ساعة شاملة اختبار تحديد  20ساعة  +الزيارات  20ساعة
المصحؤبة بمرشد
المستوى و االختبار النهائى

تعقد الكورسات من االثنين
إلى الجمعة (من 2صباحا الى
الواحدة ظهرا) لمدة أسبوعين.
الحد األقصى فى القاعة 02
طالبا و يقوم بالتدريس كل يوم
اثنان من المعلمين بالتناوب
هدفهم تنمية مهارات الفهم و
الكتابة و المحادثة و اثراء
المفردات اللغوية و المعلومات
الثقافية لدى الملتحقين بالدورة
و ذلك باستخدام المنهج
التواصلى
Communicative
approach
في الفترة
تعقد الدورة
الصباحية.

يقوم المدرس المتخصص
في تاريخ الفن و تدريس
اللغة بتقديم برامج
متخصصة هدفها ابراز
الخصائص الفنية و
المعمارية اإليطالية
(من العصور القديمة إلى
القرن العشرين) ،و ذلك
لتقوية اللغة االيطالية
المتخصصة فى هذا
المجال.
تتم الدروس النظرية داخل
الفصول الدراسية
إلى جانب زيارات لمواقع
فنية ذات أهمية
في مدينة باليرمو (من
الساعة الرابعة
بعد الظهر) ومواقع أخرى
فى صقلية (أيام  6و  0و
 2أغسطس) و ذلك
لمعرفة الواقع الصقلي
الغنى و المتنوع.
تعقد الدورة في الفترة
الصباحية.

تركزهذه الدورة على البناء
اللغوى و تحليل بعض النصوص
مع مراعاة االختالفات اللغوية
بين اقليم و أخر و ذلك باتباع
أحدث مبادىء تعليم اللغة .و
يربط الكورس بين قواعد اللغة و
وظائفها التواصلية .النصوص
التى ستتم دراستها اثناء هذه
الدورة نصوص أدبية ,مقاالت
لغة
ونصوص
أكاديمية
تخصصية تم اختيارها بعناية
لتحقيق أهداف محددة .سيتم
تخصيص جزء من هذه الدورة
الى المحادثات التخصصية
وتنمية مهارة الكتابة من خالل
ورش العمل هادفة.
األهداف :قواعد لغة (مستوى
متقدم) ,أدب ,علم اللغويات
االجتماعية للغة اإليطالية
المعاصرة.

يقول الكاتب الصقلى ليوناردو
شاشا  Sciasciaو هو رمز من
رموز مكافحة المافيا "تم عمل
أفالم عن صقلية ،و الزالت
وستوجد دائما أفالم تتناول الواقع
الصقلى ألن صقلية هي السينما"
و يضيف المخرج الصقلى
الحائز على األوسكارجوزيبي
تورناتورى " Tornatoreلم
يستطع أى أقليم صغير آخر أن
يجذب و بإصرار كل هذا
االهتمام بصناعة السنيما كما
فعلت هذه الجزيرة مثلثية الشكل
حيث
يوجد المكان المناسب لصناعة
فيلم " .تعتمد هذة الدورة على
التداخل بين النصوص األدبية
واألعمال السنيمائية والواقع
االقليمى ،باإلضافة إلى مزيد من
الجوانب المتعلقة بالثقافة
السنيمائية ،وتهدف الدورة إلى
تطوير مهارات الفهم والتفاعل
عن طريق المحادثات .كما أنها
تشتمل على زيارات إلى األماكن
التى دارت فيها أشهر األفالم.
تعقد الدروس بعد الظهر

دورة تدريبية فى ثقافة و فن المطبخ .
من خالل الدروس العملية،
يستطيع الملتحقون بالكورس
إعداد األطباق الصقلية بأنفسهم من مكونات
بسيطة و ذات جودة وأيضا تذوقها .و يتم
تخصيص ست ساعات للحديث عن ثقافة
وتقاليد
المطبخ الصقلي و 02ساعة
لورش العمل والزيارات العملية لتعلم الطهي.
الحد األدنى  2مشاركين.
وتعقد الدروس في فترة ما بعد الظهر

المستوى
الفترة من الى
األسعار
مدة الدورة
توصيف الدورة

دورات خاصة قصيرة
اللغة اإليطالية والمسرح .تحدث بحرية من خالل صحيفة
التياترو Newspaper Theatre
مبتدئين و مستوى متوسط
من  02الى  62يوليو
 600يورو (شاملة التسجيل و المناهج و األنشطة االبداعية)
 60ساعة
وسائل اإلعالم (التلفزيون واإلذاعة والصحف و المواد
اعالنية) ال تتمتع بحرية و صحة الخبر .فهى وسائل غالبا ما
تستخدم للتمويه و اإلقناع و الخداع.
و من خالل تقنيات المسرح و األلعاب و التمارين المسرحية
التي ابتكرها أوجست باول مخترع مسرح المضطهدين
يستطيع الطالب فى هذه الدورة اكتشاف استراتيجيات التواصل
المستخدمة فى وسائل االعالم والتعرف على البدائل التي
تساعد على التواصل الحر و المبنى على الصحة .يركز
الكورس على مهارات الفهم و التحليل النصى وعلى التحدث
بطالقة و امكانية التعبير اللفظى و الغير لفظى.
تعقد الدروس في فترة ما بعد الظهر.

لمزيد من المعلومات أو اإلتصال بنا
Piazza Sant’Antonino, 1 - 90134 Palermo
تليفون 000202060222200
بريد الكترونىscuolaitalianostranieri@unipa.it :

https://it-it.facebook.com/itastra

دورات خاصة قصيرة
اللغة اإليطالية والمسرح .اإلرتجال
ورواية القصص اإلبداعية
مبتدئين و مستوى متوسط
من  02الى  62اغسطس
 600يورو (شاملة التسجيل و المناهج و األنشطة االبداعية)
 60ساعة
تهدف الدورة إلى تنمية القدرة
على الفهم و التفاعل فى المواقف المختلفة و ذلك من خالل استخدام تقنيات المسرح
االرتجالى .يبدأ الطالب بمشاهد بسيطة ثم ينتقل الى مواقف معقدة وغير متوقعة أو دارجة.
حيث يقوم بسرد قصة متخيلة او واقعية أو قصص مأخوذة من نصوص يقترحها مدرس
اللغة و ذلك إلعطاء مزيد من العفوية للمشاهد ،و جعل الشخصيات أكثر واقعية و
مصداقية .و يتضمن الكورس عرض أفالم  sketchو  gagألهم ممثلى المسرح
اإليطالي و يتطرق الى الجوانب المميزة للثقافة اإليطالية مثل الكوميديا ،فن اإليماء
والتعبيرات
الصوتية.
تعقد الدروس في فترة ما بعد الظهر.

