
14 Роден глас

Сутрин в Центъра за ин-
теграция на чужденци 
(CIC), намиращ се на 
Карлинския площад в 
Прага, гъмжи от хора. 

Пристигат обучаващите се в интен-
зивните курсове, които се осъщест-
вяват всеки ден от 9:00 до 12:00 часа. 
Курсовете продължават един месец и 
за това време участниците в тях ви-
димо напредват. „Започнах да говоря 
и да пиша на чешки“, казва Алексан-
дър, който тъкмо е завършил курса 
за начинаещи и добавя: „Курсовете 
много ми харесаха, сега ходя и на ин-
дивидуално обучение“.

Индивидуалното обучение в CIC 
протича най-често до обяд. Два пъти 
седмично на стълбите се чува детски 
смях – започват семейните курсове 
по чешки език. Най-малките члено-
ве на семействата прекарват времето 
си в детския кът между купища иг-
рачки, под контрола на доброволци. 
В това време, в съседство, в една от 
класните стаи, техните по-големи 
братя и сестри учат чешки думички 
от сферата на училищния живот. В 
следващата класна стая се обучават 
родителите – научават се как да об-
щуват с училището; как да напишат 
извинителна бележка; как да запи-
шат детето си в училищната зани-
малня. Тези курсове са безплатни и 
следващите ще бъдат през пролетта 

на 2016 г.
Вечер в CIC също е приятно шум-

но – започват курсовете по писане, 
в които участниците подобряват 
писменото си изразяване на чешки 
език. Пак вечер се провеждат и под-
готвителните курсове за изпитите на 
ниво А1 – за получаване на документ 
за постоянно пребиваване и В1 – за 
придобиване на чешко гражданство. 
На тези курсове се упражняват всич-
ки езикови компетентности: писане, 
четене, говорене, слушане, знания 
за обществено-политическия живот, 
историята и географията на Чехия. 
По същото време са и отворените 
курсове – лекциите са винаги насоче-
ни към някаква практическа житей-
ска ситуация – напр.: при лекаря, в 
магазина, в пощата и т.н. На тези лек-
ции не е необходима регистрация, 
достатъчно е на място да се заплати 
цената (между 50 и 100 крони, според 
вида на занятието). На същия прин-
цип функционират и отворените 
занятия по чешка граматика, фоне-
тика, разговор на чешки език, както 
и курсовете за напреднали. Часове-
те не са свързани тематично, което 
дава възможност всеки да се включи 
в обучението според интересите си и 
според целите, които си е поставил. 

Курсове по чешки език се органи-
зират не само в Прага, но и в Колин, 
Либерец, Кладно и Млада Болеслав. ◆

Курсове по чешки език 
за чужденци

Място и вид 
на езиковите курсове:

CIC, Praha – Nová půda, Kar-
línské náměstí 7, Praha 8 (3. pa-
tro), образователният център се 
намира недалече от станцията на 
метро Florenc (linky B a C) или станция 
Křižíkova (linka B) – тук разнообрази-
ето на предлаганите курсове е най-
голямо:

– отворени – осъществяват се 
винаги вечер в езиковите центрове в 
Прага 8 и Прага 13. Съществува въз-
можност за посещение на курсове за 
начинаещи или за напреднали, както 
и посещение на лекции по избор;

– семейни; 
– интензивни – обучението се осъ-

ществява в малки групи и продължава 
4 седмици от понеделник до петък. 
Предназначени са за хора, които имат 
нуждата бързо да навлязат в езика;

– подготвителни – за ниво А1 или В1; 
– за напреднали;
– по писане;
– индивидуално обучение;
– курсове, насочени към овладя-

ване на знания и умения, необходи-
ми в работата или в училище.

Kolín, Zahradní 46 – основен 
курс и курс за средно напреднали; 
подготвителен за ниво А1; семеен 
курс.

Kladno, T. G. Masaryka 550 
(vchod u obchodu Počítače Mobily) 
– основен и курс за средно напредна-
ли; подготвителен за ниво А1; семеен 
курс.

Liberec, Centrum Generace a 
Komunitní středisko Kontakt, Li-
duška, Palachova 504/7 – в момен-
та там протичат само семейни курсо-
ве, които са безплатни;

Mladá Boleslav, Dům kultury, 1. 
patro, Dukelská 1093 – курсовете са 
отворени и са предназначени за хора, 
не говорещи или малко говорещи 
чешки език. 

За контакти 
и по-подробна информация: 
www.cicpraha.org, 
www.kurzycestinyprocizince.cz.

Текст: Център за интеграция на чужденци, гр. Прага
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