OKAN - Klasa przyjęć dla nowoprzybyłych mówiących po niderlandzku
Czym jest OKAN?
Klasa OKAN w KTA jest dla nowo przybylych do Belgii uczniów nieznajacych jezyka niderlandzkiego. Tutaj uczniowie
najszybciej, w milej i cieplej atmosferze poznaja jezyk niderlandzki. Pomagamy kazdemu dziecku rozwijac osobowosc. Nie
Tylko uczymy, ale równiez pomagamy przystosowac sie do zasad panujacych zarówno w szkole, jak i poza nia. Uwazamy, ze
pierwszorzedne znaczenie ma spoleczna integracja, na która zwracamy szczególna uwage. Przygotowujemy uczniów do
rozpoczecia kolejnego roku szkolnego w juz standardowej szkole.

Lekcje
Zajecia odbywaja sie w kazdy poniedzialek, wtorek, czwartek i piatek od 8.25 do 12.00 i od 13.00 do 16.35.
W srode lekcje rozpoczynaja sie o 8:25 i koncza o 12:00.
Uczniowie maja 28 godzin lekcyjnych w tygodniu, w tym 22 godziny jezyka niderlandzkiego gdzie szczególna uwage skupia sie
na mówieniu, sluchaniu, czytaniu i pisaniu. Glównym celem nauki jest praktyczne zastosowanie jezyka, aby dziecko nauczylo
sie równiez slownictwa dotyczacego geografii, historii, biologii, muzyki itd. Sa równiez lekcje z komputerami. Uczen moze
wybierac pomiedzy religia katolicka, protestancka, anglikanska, ortodoksyjna, izraelska oraz islamska.
Nareszcie, uczen w wymiarze godzin ma równiez 4 godziny integracji

Dla kogo jest OKAN?
Aby zarejestrowac sie w OKAN, musza byc spelnione nastepujace warunki: - OKAN przeznaczony jest dla uczniów w wieku od
12 do 18 lat. - Jezyk ojczysty ucznia nie jest jezykiem niderlandzkim. - Nie mówisz po holendersku w domu. - Nowy student
moze pozostac w Belgii maksymalnie przez jeden rok. - Student zostal zarejestrowany na okres maksymalnie dziewieciu
miesiecy w szkole jezyka niderlandzkiego.

Kiedy sa zapisy?
Zapisy trwaja caly rok.

W jaki sposób?
Uczen musi zostac przeprowadzony wraz z rodzicami badz opiekunami prawnymi. Osoba dorosla, odpowiedzialna za ucznia
musi wypelnic i podpisac dokumenty. Wymagany jest przy tym dokumenty osobiste, potwierdzajace tozsamosc oraz
dokumenty ukonczenia ostatniej klasy, do której chodzil uczen w ojczystym kraju.

Polozenie
Lekcje odbywaja sie w szkole KTA, która znajduje sie 10 minut od stacji glównej w Brugge.
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