االتصال

يمكنكم الوصول مباشر ًة إلى الصفحة الرئيسية لمشروعنا
من خالل رمز االستجابة السريعة هذا .ويمكنكم هنا
الحصول على مزيد من المعلومات والنتائج الرئيسية
الخاصة بمشروع التدريب المتقدم للتعاون في المدارس
الشاملة في بيليفيلد  ،BiFoKiملخصة بوضوح في مقاطع
فيديو.

معلومات لألسر

هذا األمر مهم بالنسبة لكم ...
ربما ال تزالوا تتذكرون منتدى الوالدين الخاص بنا،
حيث استطعتم هناك تقديم اقتراحات للتحسين .وقد تولدت
من رغباتكم وطلباتكم العديد من األفكار للتحسينات في
المدارس .يمكنكم هنا قراءة األهداف النموذجية التي تمت
صياغتها في عدة مدارس:

تكامل
أكبر للسجل في
الحياة اليومية.
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إدارة المشروع:
األستاذة الدكتورة بيرجيت لوتجي
كلوزه
األستاذة الدكتورة إلكه فيلد
األستاذة الدكتورة جوليا جورجيس
األستاذة الدكتورة فيليب نويمان
الموظفات:
ساندرا جروتر
أنتونيا فيبر
د .جانكا جولدان

More information
Daha fazla bilgi
Больше нформации
معاوات

الوصول إلى المزيد من
اآلباء ودعم بعضهم
ضا.
بع ً

عنوان االتصال
ساندرا جروتر
كلية التربية
تليفون0521 106 4440 :
أنتونيا فيبر
كلية علم النفس والعلوم الرياضية
تليفون0521 106 4530 :
جامعة بيليفيلد
صندوق بريد 31 01 10
bifoki@uni-bielefeld.de
لمزيد من المعلومات ،ستجدونها هنا:
bifoki.de

bifoki.de

استخدام موقع
المدرسة؛ للسماح
لآلباء بالمشاركة في
الحياة المدرسية.

FKZ 01NV1732

إنشاء نظرة عامة حول
جميع المعلمين بالصور
وإمكانيات االتصال
بهم.

حقائق مثيرة لالهتمام حول مشروعنا

نصائح لدعم طفلكم في التعلم
يمكنكم العثور على مزيد من المعلومات على موقعنا اإللكتروني،

كما يمكنكم هناك تنزيل كتاب
ً
) (Rammert & Wild, 2014مجانا.

Hausaufgaben ohne Stress

قمنا بزيارة  28مدرسة في جميع أنحاء والية شمال الراين –
فستفالن ،وقمنا باستبيان  2133طال ًبا في المجمل.

نحن نشكركم

 299مشار ًكا في التدريب المتقدم أجابوا على  630استبيا ًنا

ً
إجمال في مشروع التدريب المتقدم
تم ملء  6963استبيا ًنا
 ،BiFoKiمن ِق َبلكم كآباء ،ومن ِق َبل الطالب ،ومن ِق َبل موظفي
المدارس .يجب أن تواصل المدارس تطوير نفسها ،ويمكن
للجميع
تقديم المساعدة في ذلك.

 269من اآلباء حضروا إلى منتديات اآلباء الخاصة بنا .تم ملء
 2055استبيا ًنا في المجمل من قِ َبل اآلباء في المنزل.

يمكن تحقيق الكثير بفضل دعمكم ومساعدتكم.

لمحة سريعة عن مشروع التدريب المتقدم للتعاون في
المدارس الشاملة في بيليفيلد BiFoKi
لقد قمنا بتطوير دورة تدريبية متقدمة حول التعاون في المدارس
الشاملة .يستهدف التدريب المتقدم الفرق التعليمية في الصف
الخامس في المدارس الشاملة والثانوية.
في التدريب المتقدم ،بحثنا مع المعلمين كيفية تم ُّكنهم من التعاون
بشكل جيد في الفريق .وكذلك كانت من األهمية بمكان مسألة
التعاون مع اآلباء .وناقشنا مع اآلباء ما يرغبون فيه من المدرسة،
ثم ناقشنا هذه الرغبات مع المعلمين ووضعنا أهدا ًفا.
يمكن تحسين التعاون بين المدرسة والمنزل بمساعدة التدريب
المتقدم ،كما سيستفيد الطالب من التعاون الجيد.

مديرو المدارس ورؤساء
األقسام

المعلمون وأخصائيو التربية
الخاصة في الصف الخامس

نتائج من واقع االستبيانات الخاصة بنا

نشكركم
على ذلك
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 97في المائة من الطالب أجابوا بأن المعلمين يعتنون بكافة
الطالب.
 92في المائة من الطالب أجابوا بأن والدَيهم يجب أن يعر َفا كيف
يسير الحال معهم في المدرسة.
ومع ذلك ،فإن  40في المائة من الطالب لديهم مخاوف عندما
يكون معلِّموهم ووالداهم على اتصال وثيق .ويمكن أن يساعد في
ذلك التوضيح بأن االتصال بين المدرسة والمنزل ال عالقة له
بالعقاب.
 89في المائة من المعلمين أجابوا بأنهم يتعاونون بشكل جيد مع
اآلباء.
كما يعتقد  96في المائة منكم كآباء أنه من المهم أن يكون هناك
تعاون جيد مع معلِّمي طفلكم .وهذا يشكل أساسًا مه ًّما لتعاون جيد
مع معلِّمي طفلكم.
يمكنكم العثور على مزيد من النتائج أسفل الرابط التالي:
www.bifoki.de

الطالب

الطالب

اآلباء

المتخصصون التربويون
واألخصائيون االجتماعيون

أهدافنا
يهدف التدريب المتقدم إلى تعزيز االتجاه المتوافق مع االندماج.
يجب تعزيز التعاون بين المدرسة والمنزل ،كما يجب دعم جميع
الطالب بشكل جيد .وسيستقبل المعلمون النصائح واألفكار حول
ذلك لتنفيذها.

