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 ة نولممدرسة 

 كن مختلفاً ـ معاً نصبح أقوياء

 



 

 

 الفكرة األساسية(1

ألفضل دعم ممكن لتنمية الشخصية عند   باءنحن نعتمد على شراكة تربوية وتعليمية موثوقة ومتكاملة بين المدرسة واآل

 األطفال ولضمان نجاح التعلم. 

 الدعم المتبادل. توفر العروض المختلفة لمشاركة الوالدين وتبادل المعلومات إمكانية 
 

 

  الظروف الخاصة بالمدرسة(2

 

 مدرستنا: 

 طالبا 220باإلجمال حوالي "قنفذ" واحد،  فصل مدرسي ابتدائي، فصل واحد 11الحجم:   -

 (، ضاحية المصنع سابقاVertl)منطقة قدوم األطفال: حافة المدينة الشرقية، المعروفة بفيرتل  -

 في المحيط القريب عائالت ذات مدخول منخفض وشقق رخيصة ومنطقة بناء جديدة في الحي    -

 Leimitz, Jägersruh, Haidtأالحياء األخرى:  -

 

 

 آباء الطالب: 

 من األطفال  ذوي أصول مهاجرة  85% -

 % من األطفال ذوي احتياجات تعليمية خاصة 15حوالي  -

 (4% من اآلباء هم  ملتقيو إعانة البطالة )هارتس 20حوالي  -

 العديد من اآلباء يعملون ولديهم احتياجات رعاية األطفال -

 ألطفالهم اهتمام أغلب أولياء األمور بالتنمية المدرسية  -

-  ً  إضافة إلى ذلك بعض اآلباء يصعب الوصول إليهم ويظهرون أحيانا القليل من الرغبة في العمل معا

 حاجز اللغة الحالي عند كثير من اآلباء  -

 

 

 

 

 مدرسة ملونة 

 كن مختلفاً ـ معاً نصبح أقوياء 

 



 أعضاء هيئة التدريس: 

خاصة  مدرس احتياجات  1في السنة األولى +  LAA  1مع إدارة الفصل +  LAA 1مدرساً +  11ـ إدارة المدرسة + 

 + مربية اجتماعية مختصة في المدرسة  BFD 1مربيين +  4+ دين / إسالم( +   WGمدرسين متخصصين ) 4+ 

 ـ متوسط عمر الموظفين منخفض، وتقلبات كبيرة بسبب طلبات النقل إلى الوطن. 

 

 :الملف الشخصي للمدرسة

هناك أيًضا إمكانية الحصول على دعم   .المتنقلةاالبتدائية بشكل وثيق مع خدمة التعليم الخاص  CWSتعمل مدرسة 

مشروع المدرسة االبتدائية هذا بالتعاون مع مكتب   العمل على يتم  ".القنفذ  فصل" خاص في المجال االجتماعي العاطفي في 

 .ذات العمل األبوي المكثف رعاية الشباب المستقلة ةومنظم MSDو  رعاية الشباب

 

بالنسبة للعديد   يوفر هذا  .المفتوحة اليوم الكاملمجموعات طويلة في المدرسة  3توفر المدرسة مجموعتين قصيرتين و 

التعاون الوثيق بين موظفي هذه المؤسسات والموظفين  من المهم هنا.من األطفال فرصة رائعة للعناية المركزة والدعم

 .وإدارة المدرسة ، والتي تعمل دائًما

 : باإلضافة إلى عروض الرعاية ، هناك مواضيع أخرى مهمة أيًضا للمدرسة

 نقطة رئيسية مهمة – صحة األطفال

 : في الحياة المدرسية يؤخذ في االعتبارلذلك 

 
 (كل يوم اثنين)فاكهة المدرسة  •

 ( AGs)الحركة من خالل األلعاب الرياضية والرقص  •

 2000  فصل •

 (في شكل كامل) استراحات حركية •

 ( Lauf dich fit)ركض نفسك بشكل الئق: مشاركة منتظمة •

 (KISSبالتعاون مع )للمدرسة التجريبية  AOKمشروع  •

 اإلفطار في المدرسة يمكن تصوره •

 مسابقات رياضية مدرسية •

 AHA + Lقاعدة   •

 الصغيرمساعد ال •

 

 لألطفال من أصول مهاجرة عمل لغوي مكثف

• DaZ 

 جسر كورونا عرض  •

 األطفال روضدورة لغة ألمانية تمهيدية في  •

 ألمانية دعم في اللغةدورة  •

 التركيز على تعلم اللغة األلمانية  معالواجبات المنزلية الالصفية  مساعدة •

 

 



 القراءة 

 ( 4-2مجموعة قراءة مختلفة ، الصفوف  14)مسار القراءة  •

 حاليا بسبب حالة كورونا  تقامال ـــ  

 القراءة مرشدين •

 (Fondsdepotbankيوم القراءة على الصعيد الوطني ، قراءات عيد الميالد مع )مشاريع القراءة  •

• Antolin 

 قراءة ترادفية  •

 والمكتبة المدرسية الكتبركن القراءة مع نصائح  •

 

 الرياضيات 

 الرياضيات  الدعم فيدورة  •

 الرياضيات شبكة •

 ورشة تعلم الرياضيات •

• SINUS 

• Zahlenzorro 

 

 العروض التي تصاحب العام الدراسي

 حول الموضوع الرئيسي اجتماعات صباحية •

 اجتماع صباحي في الوقت السابق  لعيد الميالد •

 زيارة نيكوالس  •

 المدرسية التجمعات •

 يوم اللعب •

 أطفال البرمجة  •

 ( 1/2 لدورات اللغة اإلنجليزية )عروض اللغات  •

 ( المدرسة الموسيقية ألوركسترا هوف السيمفونية)التعليم الموسيقي المبكر  •

 AZVإجراءات مع  •

 ...( القيثارة ، الفلوت ، تصميم المنزل المدرسي ، المسرح )مجموعات مختلفة  •

 DLRGالتعاون مع  •

 التعاون مع مسرح هوف  •

 

 

  الجماعة: جودة جال الم(3

 

 المبدأ
 يشعر جميع أولياء األمور بالتقدير والتكامل والمسؤولية عن األهداف المشتركة كجزء من مجتمع المدرسة. 

 
 األهداف 

 جو ترحيبي وودود وتقديري •

 يتسم المجتمع المدرسي باالحترام المتبادل ويشمل جميع المعنيين  •
 
 
 
 



 اإلجراءات 

 

 الحفاظ على ثقافة الترحيب 

 

 ومعلم الفصل شخصيًا قبل بدء المدرسة.  المدرسةوالتعرف على السكرتيرة ومديرة  اللقاءهناك إمكانية 

يتم الترفيه عن الوالدين المنتظرين  خالل ذلك   " للمبتدئين الجدد في المدرسة. المدرسيالتعارف يوجد في المدرسة "لعبة 

تلقى جميع الطالب الجدد أيًضا كتيب  يو بالقهوة والكعك )التي أعدها اآلباء اآلخرون( وهناك عرض للرسم لألشقاء.

 ويحتوي على أهم المعلومات وتفاصيل االتصال. بالمختصرترحيب يتم تقديم المدرسة فيه 

 ".ةحجيرة االبتساماألطفال هدية صغيرة مثل على سبيل المثال "  تلقىباإلضافة إلى ذلك ي

ً  يوجد  مدرسة في يناير إلعطاء المعلومات آلباء الطالب الجدد المبتدئين في المدرسة حول االستعداد لل ىأول أمسية أيضا

 وأساسياتالمدرسية المطلوبة  واللوازممهمة للبداية )الطريق اآلمن إلى المدرسة   مواضيعوأمسية أخرى أيضا عن 

ومعلومات عن مدرسة  مبادئ العمل المدرسي مع الوالدينالهامة للمدرسة وتنظيم األيام األولى من المدرسة و  التخطيط

 اليوم الكامل المفتوحة(.

 اإلبتهاجلزيادة  بقليلسال رسالة "نتطلع إليك" بالبريد إلى جميع طالب الصف األول الجدد قبل العطلة الصيفية  سيتم إر

 بالمدرسة. 

 

 ير إعراب عن التقد

 

 يتم إبراز مشاركة الوالدين الخاصة بشكل إيجابي في النشرات اإلخبارية لألباء أو في الصحافة. 

 يتم دعم مبادرات أولياء األمور من قبل إدارة المدرسة. 

 

 مقابلة بعضكم البعض 

 بعين االعتبار.حتياجات الوالدين وخياراتهم للوقت عند تخطيط المواعيد والسنة إيتم أخذ 

 يقدم المعلمون ساعات استشارة فردية وهناك إمكانية للتواصل خارج المدرسة. 

 التشاور مع إدارة المدرسة ممكن في أي وقت.

 

 تصرف باحترامال

 

 اللطف مبدأ معترف به في المدرسة. 

 مجموعة من القواعد للمجتمع المدرسي وجعله شفافا لآلباء. دتتم مناقشة القيم المشتركة في أمسيات اآلباء  ويتم تحدي

 تؤخذ مواقف الحياة المختلفة والخلفيات الثقافية لألبوة بعين االعتبار.

 

 الحفاظ على التواصل 

 

 . " ركض للحفاظ على صحتك ا"  بعد الظهر وحفلة المدرسة وحدث ةهناك أحداث مشتركة مع الوالدين مثل القراء

 تشارك إدارة المدرسة بانتظام في اجتماعات مجلس اآلباء.

المعلمون منفتحون على المناقاشات العفوية بعد الدرس ويتم إرسال رسائل موجهة إلى اآلباء من قبل إدارة المدرسة  

 . التواصللوالدين ، توجد فرصة للقاء اآلباء اآلخرين والحفاظ على  في مقهى ا .بانتظاموالمعلمين 

 في منتدى اآلباء .وإجراء مناقاشات مفتوحة    )مرتين في السنة تقريبا(معا  االجتماعيمكن للوالدين والمعلمين 

 

 تقوية شعور االنتماء

 

رسائل  عن طريقيتم تعزيز الشعور باالنتماء داخل األسرة المدرسية من خالل المعلومات المنتظمة )على سبيل المثال 

 حتفاالت المشتركة باإلضافة إلى التقرير السنوي.)مثل أمسيات اآلباء( واال   إستضافةموجهة إلى اآلباء( ودعوات 



 دعم القضايا المدرسية. في اآلباء أيضا  يتم شمل

حيوان الميركات( وأغنية المدرسة وأكواب وقمصان رياضية عليها شعار  )* Suri*  يوجد أيضا جالب حظ المدرسة

 المدرسة لتعزيز التضامن. 

عات مدرسية منتظمة ومجموعات صباحية في األربع أسابيع قبل شعور االنتماء موضوع أساسي سنوي مع اجتم يعزز

 عيد الميالد داخل الفصول والزيارات المشتركة إلى المواقع التعليمية خارج المدرسة. 

 

 ضمان جودة اإلقامة

 

للموسم أو من خالل عمل الطالب(   المثال، مناسبيضمن التصميم الجذاب لمنطقات المدخل ومبنى المدرسة )على سبيل 

ً  جواً   .لطيفا

 معلمين والغرف والصفوف( في التوجيه وهناك مقاعد لفترات انتظار أطول.ال حولعامة )النظرة التساعد جداول  

 

 مؤشرات النجاح

 

 ور.يحضر آباء الطالب األحداث بانتظام ويعتذرون في حالة عدم الحض

 التغييرات العائلية األخرى.أو  اوين يوفرون معلومات موثوقة حول األمراض وتغييرات العن

في المدرسة )على سبيل المثال في منتدى اآلباء أو المجموعة    الراحةمن الممكن إجراء مناقشات مفتوحة حول شعور 

 مدرسية )أيام المشروع، االحتفاالت(.األحداث الالصباحية(. هناك حاجة إلى مبادرات الوالدين لنجاح 

 

 

     التواصلالجودة:  جالم(4

 

 لمبدأا

 يقوم اآلباء والمعلمون بإبالغ بعضهم البعض بطريقة تقديرية حول كل ما هو مهم لتعليم وتربية التالميذ. 

 

 األهداف 

 تبادل المعلومات المنتظم  •

 المسؤوليات الواضحة داخل المدرسة التي يعرفها اآلباء •

 متنوعة تواصل طرق •

 هم خارج المدرسة وضع حياتوتبادل حول متطلبات التعلم الفردية لألطفال   •

 

 اإلجراءات 

 

 فرص للمحادثات تقديم 

 

إدارة المدرسة مفتوحة للمناقشات و  المواعيد المنسقة بشكل فردي للمناقشات ممكنة أيضا. هناك ساعات استشارة منتظمة.

 مواضيع محددة.  حولتتم أمسيات اآلباء على سبيل المثال في بداية العام الدراسي أو  العفوية.

 أيام تشاور أولياء األمور: في نوفمبر للجميع وفي الربيع للصف الرابع.  تقامو

 عبر دفترالواجبات المنزلية من خالل رسائل قصيرة من المعلم ومن اآلباء. التواصليتم 

  

 الوصول إلى موظفي المدرسةإمكانية تأكد من ال

 

 متاحة لذلك في فترة ما بعد الظهر. أيضااآلباء وهي تستغرق إدارة المدرسة وقتا للتحدث مع 



 اآلباء.اتصال منتظم عبر البريد اإللكتروني مع رئيسة مجلس على  إدارة المدرسة   تبقى

 تم إرساله إلى األهالي. إلكتروني مدرسي ي بريدلديهم عنوان  األساسيينالمعلمين  جميع

 المقبولة لآلباء.  األوقاتروني أو الهاتف في يمكن الوصول إلى جميع المعلمين عبر البريد اإللكت

 المعلمون مسؤولون عن الرد على رسائل البريد اإللكتروني بشكل موثوق. 

 قصيرة. رةفت كل ومعالجتهيتم سماع جهاز الرد اآللي للسكرتارية 

 

 شمل  المحيط

 

 ومع المترجمين.  Hofجنبا إلى جنب مع فريق دعم مدرسة   Christian-Wolfrumعمل مدرسة ت

رعاية  بعد المدرسة ومع مكتبة المدينة ومع مسرح هوف ومع  الاألطفال ومراكز  ضاتال يزال هناك تعاون مع رو

 وال اليوم. مرشدي القراءة والمتطوعين في المدرسة المفتوحة ط

 

 استعالم عن التصميم على بلوغ الهدف

 

 يتم توزيع معلومات مهمة على جميع اآلباء عبر رسائل موجهة إلى اآلباء. ويتم تسليم الرسائل أيضا باللغة األم. 

 مترجمون من مجمع المترجمين في مدينة هوف. يلتزملهذا الغرض 

 ئيسية للمدرسة األبتدائية.جميع المعلومات المهمة متاحة أيضا على الصفحة الر

 والعروض الثقافية بشكل واضح في منطقة مدخل المدرسة االبتدائية. و المواعيد الحاليةيتم عرض المعلومات 

 يستخدم كل من إدارة المدرسة ومعلمي الفصل رسائل بريد إلكتروني لتزويد جميع اآلباء بالمعلومات. 

  ( والنظام المدرسي4إعالمية لتقديم أنواع المدارس الفردية )الفصل  . وهناك أحداثESISتعمل إدارة المدرسة مع  

 (. 3البافاري )الفصل 

سيتم أيضا  )=محدثات تطوير التعلم(.  LEGsشكل شهادات أو بم إبالغ أولياء األمور بأداء أطفالهم في المدرسة تي

 المتعلقة بالحدث.  إجراء الردود

 القصيرة.  للرسائليستخدم دفتر الواجبات المنزلية 

 حياة المدرسية. عن ال عامةالسنوي نظرة  تقرير المدرسة ييعط

 

 مؤشرات النجاح

 

ذات الصلة مثل المرض أو تغيير العنوان أو التغييرات العائلية التي قد   الوقائعيقوم اآلباء بإبالغ المدرسة بإخالص عن  

 تؤثر على تطور طفلهم.

بالموظفين   يقرون وإذا ظهرت صعوبات فيما يتعلق بالمسار التعليمي أو التربية   تامةتوجهون إلى المدرسة بثقة ي

 مختصون في الحوار.  كشركاءالتربويين في المدرسة 

 يسعى المعلمون أيضا إلى الحوار مع اآلباء. ذلك على العكس من

 وتؤدي إلى نتائج إيجابية. بشكل مريحالمحادثات مع الوالدين تسير

 يحضر اآلباء ساعات استشارة المعلمين بانتظام. 

 يساهم اآلباء في تطوير المدرسة اإليجابي من خالل النقد البناء والمبادرة.

 فية(.ال يكاد يوجد أي مضايقات أو صراعات )خ

 يستخدم المعلمون واآلباء دفتر الواجبات المنزلية بشكل منتظم لتبادل المعلومات.

 

 


