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Service organisation et planification

CLASSES D'ACCUEIL DU CYCLE D'ORIENTATION
DGEO • Chemin de l'Echo 5A • 1213 Onex
Téléphone direct : 022/327.05.42
Téléphone réception : 022/327.04.00
Courriel : admissions.DGEO@etat.ge.ch

Objektivi
T’u mësohen bazat e frengjishtes nxënësve imigrantë nga mosha 12-të deri në 15 vjeç (dhe, po të jetë
e nevojshme, t’u sigurohet atyre një nivel shkollor), në gjirin e klasës së pritjes të vitit të 9-të, të 10-të
ose të 11-të, sipas moshës së tyre.
Vendi
Këto klasa janë shpërndarë në Kolegje të ndryshme të Ciklit të Orientimit. Nxënësit, sipas mundësisë,
kanë hyrë në kolegjin që ndodhet më afër banesës së tyre. Megjithatë ndonjëherë, ata duhet të
dërgohen në një kolegj më të largët, por që mund të shkohet lehtë me transport publik. Ndërsa në
rastin, kur kalojnë në një klasë të zakonshme, atyre u jepet mundësia të zgjedhin midis kolegjit ku
ndodhen dhe një kolegji që ndodhet pranë banesës së tyre.
Marrëdhëniet me ndërhyrësit shkollorë
Shkolla dëshëron të mbajë një dialog të rregullt me prindërit dhe organizon mbledhje për ata. Mësuesit
janë në dispozicion të tyre dhe mund të hyjnë në kontakt me ta edhe në banesën e tyre. Në çdo kolegj,
një këshilltare ose një këshilltar shoqëror si dhe një psikologe ose një psikolog janë vënë në dispozicion
të nxënësve dhe të prindërve.
Numri i nxënësve
Këto klasa kanë në përbërjen e tyre një maksimum prej 12 nxënësish, me qëllim që t’u jepet mundësia
mësuesve të ndjekin çdo nxënës veç e veç, sipas nivelit të fituar prej çdonjërit.
Ditët dhe oraret e mësimeve
Të hënën, të martën, të mërkurën në mëngjes, të enjten dhe të premten, mësimet në mëngjes fillojnë
nga ora 7.50 e deri në orën 11.40, ndërsa në mbas dite nga ora 13.30 deri në orën 16.40.
Programi
Programi parashikon një numër të rëndësishëm orësh për mësimin e frengjishtes, si dhe orë mësimore
në lëndët : matematikë, njohje e mjedisit, gjimnastikë, anglisht, gjuhë amtare, si dhe gjermanisht për
klasat e 9-ta e të 10-ta.
Vlerësimi
Vlerësimi vë në dukje përparimin e nxënësit nëpërmjet komenteve me shkrim. Në mënyrë progresive
kalohet në praktikën tradicionale të notës, duke ditur që nota më e mirë është 6-ta.

Albanais

Për sa kohë
Nxënësit qëndrojnë në klasën e pritjes vetëm gjatë kohës së nevojshme që i duhet çdonjërit prej
nxënësvet për t’u përgatitur që të ndjekin mësimet në klasën e zakonshme në kushte sa më të mira.
Ata mund të transferohen nga një klasë në tjetrën në çdo moment të vitit, pasi çdonjëri të ketë kryer
një numër të ndryshëm muajsh. Vendimi merret nga drejtoria e kolegjit, me mendimin e mësuesve
kujdestarë, në marrëveshje me nxënësin dhe me prindërit.
Orientimi në klasën e zakonshme
Ai kryet duke marrë parasysh zgjedhjet më të favorshme, sipas kapaciteteve të çdonjërit. Cikli i
Orientimit u ofron nxënësve formime që u mundësojnë atyre hyrjen në një formim të përgjithshëm
(shkollë e kulturës së përgjithëshme ose në kolegj të Gjenevës) ose në një formim profesional
(artizanal, artistik, tregtar, teknik, teknik-bujqësor), në shkollë ose në ndërmarrje.
Mungesat
Në rast sëmundje ose aksidenti : duhet të lajmërohet menjëherë mësuesi kujdestar ose sekretaria e
kolegjit, pastaj duhet të paraqitet një justifikim me shkrim kur nxënësi kthehet në klasë. Në qoftë se
mungesa e nxënësit zgjat më shumë se tri ditë, justifikimit i bashkangjitet një çertifikatë mjekësore.
Në rast se mungesa është e parashikuar (takim me mjekun, provime jashtë shkolle) i shkruani drejtorisë
së kolegjit të paktën dhjetë ditë përpara.
Informacione praktike
Material
Shkolla është falas dhe materiali (librat, fletoret) u dorëzohen nxënësve. Nxënësit duhet të paisen me
çantën shkollore dhe me lapsa ose stilografë. Për orën e gjimnastikës duhet të paisen me pantallona të
shkurtëra, me baskete dhe me një peshqir për të bërë dush.
Sigurimi mjekësor
Sigurimi mjekësor/nga aksidenti është i detyruar. Prindërit me të ardhura të ulëta mund të shkojnë tek
këshilltarët socialë të çdo kolegji për të marrë informacion rreth subvencioneve qeveritare.
Transportet publike
Për të rinjtë është parashikuar një abonim mujor me çmim të ulur. Ky abonim u mundëson atyre të
qarkullojnë në të gjithë rrjetin rrugor gjenevez.
Shkolla e prindërve
Klasat franceze organizohen për prindërit. Për më shumë informacion, kontaktoni sekretariatin e
Shkollës së Prindërve në 022 327 05 30 ose me email: ecoledeparents@etat.ge.ch
Regjistrimet në shkollën fillore dhe të mesme (sillni me vete, po të jetë e mundur, një autorizim
qendrimi dhe një atestim të sigurimit mjekësor)
Shkolla fillore (4-12 vjeç)
paraqituni në shkollën më të afërt të banesës tuaj. Drejtoria e shkollës do të ngarkohet të merret me
regjistrimin e nxënësve të rinj.
Shkolla e mesme (15-19 vjeç)
të merrni një takim në shkollë l'Accueil du Secondaire II (ACCES II) – Rue Rousseau 8, 1201 Genève
– tel. 022 388 12 60
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