BOLSA JUKU - ALEMANHA – JULHO DE 2018
O Projeto PASCH - “Escolas: uma parceria para o futuro” - no Brasil destinou aos alunos do
CIL uma (01) bolsa de estudo em julho de 2018 para o curso de alemão para jovens na
Alemanha.
O período do curso em julho será de 08 a 28.07.2018, com saída do Brasil no sábado, dia
07.07., e chegada no Brasil no domingo, dia 29.07. Assim como nas versões anteriores, todas as
despesas (hospedagem, refeições, seguro saúde, curso e material de alemão, bem como uma
mesada de 75,00 Euro para as três semanas) fazem parte da bolsa de estudos.
Para a seleção dos bolsistas seguiremos os seguintes critérios:
1. idade entre 14 – 17 anos
2. ser aluno/a de alemão no colégio com ótimos rendimentos nas aulas de alemão
3. não estar cursando o 3º ano do Ensino Médio. Se o candidato estiver no 2º ano do
Ensino Médio, mas não tiver a oportunidade de cursar alemão no ano subsequente, ele
não é será elegível à bolsa
4. muito bom conhecimento da língua alemã, tendo já prestado, ao menos, o exame
de proficiência Fit in Deutsch 1 (é imprescindível apresentar cópia da última prova Fit in
Deutsch realizada no momento da candidatura), com resultado igual ou superior a “Gut”
e, ao menos, já ter cursado metade do nível A2. Esse nível de competência é o mínimo
para garantir o aproveitamento do curso, a interação com os colegas e professores, bem
como o desenvolvimento das competências. Por esse motivo, daremos preferência a
candidaturas de alunos com níveis de conhecimento mais altos
5. caráter pessoal do texto e do vídeo de apresentação do aluno
6. muito bom rendimento nas demais matérias escolares
7. participação em atividades escolares (olimpíadas, grupos de trabalho, oficinas,
representação de alunos, etc.)
8. envolvimento em atividades extraescolares (trabalho social ou voluntário, cursos
etc.)
9. perfil de liderança e desenvoltura
10. boas relações com pais, colegas de sala e professores
Ex-bolsistas não poderão se candidatar novamente.
Para maiores esclarecimentos,
deniseferreiragomes3@gmail.com
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O prazo para inscrição e envio de documentos se encerra em 26.03.2018 (segunda-feira).

