
بيان مهمتنا

انحن نخلق بيئة تعليم وعمل تقديرية

نراعي تنوع األطفال في خبرتهم السابقة ومعرفتهم، في وتيرة التعلم ومسارات التعلم

نحن نشجع التعلم والحياة المستقلة والوعي بالمسؤولية

هدفنا المعلن هو التعامل بإنصاف مع تنوع األطفال

لذلك ، معنا ، يتعلم األطفال مع بعضهم البعض ومن بعضهم البعض قدر

اإلمكان ويختبرون المشاركة االجتماعية

يكتسب طالباتنا و طالبنا المعرفة والمهارات والمواقف

يتعلمون القيم الديمقراطية للعيش مًعا والتطور إىل شخصيات واثقة من نفسها

جمعيات اآلباء وأولياء األمور

يرى اآلباء أنفسهم كجزء من ثقافة المشاركة والمسؤولية المشتركة عن الحياة

المدرسية

مًعا ، نسعى جاهدين للتعاون المفتوح والبناء من أجل تنمية كل طفل عىل حدة

الرعاية والدورات في فترة ما بعد الظهر
يوجد في كال موقعي المدرسة إمكانية اإلشراف

لحصص الدراسية

يتعلم األطفال معنا في 16 صفا

تعليمنا متنوع من الناحية المنهجية ويحفز نشاط التعلم لكل طفل

تعمل الحلقة الصباحية اليومية ومجلس الفصل األسبوعي والجمعية

الطالبية العامة عىل تعزيز االعتبار والشعور بالمسؤولية والقدرة عىل

التعامل مع النزاع

.بهذه الطريقة نشجع التعلم النشط والعمل المستقل إىل درجة عالية
بهذه الطريقة يتم تطوير التعلم والمهارات االجتماعية لدى األطفال,تدريب

اإلبداع والثقة بالنفس وتعزيزها

يوم مدرسي كامل
 
حصص

معلمون

اتصال

مدينة لوبيك الهانزية

Holzvogtweg 18
23568 Lübeck
T 0451-1228 11 00

schule-lauerholz.luebeck@schule.landsh.de
www.grundschulelauerholz.lernnetz.de

Israelsdorf فرع
Waldstraße 31a
23568 Lübeck
T 0451 - 1228 12 00

إدارة المدرسة
Verena Schneider-Prengel

سكرتارية المدرسة
Manuela Ziprik
االثنين- الخميس

الساعة ٨:٠٠--١٣:٠٠
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المعلمين والموظفين التربويين:

 
.معلًما في المرحلة االبتدائية 22 .

.مدرسين تربية خاصة 4 .
.مرافقين المدرسة 10 .

.موظفين في منطقة بعد الظهر 10 .
.الموظفين مقابل اتعاب .

 
.نتعامل مع األطفال باحترام

نحن نرافق تطويرهم المدرسي بشكل مشجع، بمساعدة فردية ومواد تعليمية

.مناسبة، نعدها مًعا
ويقترن بهذا تصميم أماكن المعيشة المعززة للتعلم والتنمية للتالميذ

لمباني والمرافق

 
يمكن لألطفال استخدام مبنى المدرسة الحديث ، والذي يتضمن مكتبة

ينظمها األطفال ، وأجهزة لوحية متنقلة ، وتقنيات عرض تقديمي في جميع 

الفصول الدراسية ، ومقصف ، وصالة ألعاب رياضية مدمجة ، وغرفة عمل ، وورشة

عمل للرياضيات

 
منطقة في الهواء الطلق

 
توفر منطقتنا الخارجية الكبيرة والصديقة لألطفال مع مالعب وغابات

مدرسية ومعدات لعب وملعب لكرة القدم مكانًا مثالًيا لالسترخاء والنشاط 

جمعيات اآلباء وأولياء األمور

 
يرى اآلباء أنفسهم كجزء من ثقافة المشاركة والمسؤولية المشتركة عن الحياة

المدرسية

مًعا ، نسعى جاهدين للتعاون المفتوح والبناء من أجل تنمية كل طفل عىل حدة

الرعاية والدورات في فترة ما بعد الظهر
يوجد في كال موقعي المدرسة إمكانية اإلشراف

الرعاية الالحقة والدورات في فترة ما بعد الظهر
 

Israelsdorf من الساعة 7:15 صباًحا حتى 16:00 مساء

Karlshof من 7:30 صباًحا حتى 6:001 مساًء

Träger: Sprungtuch e.v.
المكتب: 0451-38248

bildungshaus@sprungtuchev.de البريد
هناك غداء ومساعدة في الواجبات المنزلية ومجموعة واسعة من األنشطة

الموسيقية والرياضية

مسرح موسيقي .

الكورال .

.دروس مفيدة بالتعاون مع مدرسة الموسيقى والفنون .
.(دورات عالجية وتحدي (رياضيات ، ألمانية ، مهارات اجتماعية ، حركية .

. DAZ (األلمانية كلغة ثانية).
.وسيط فض النزاع .

.اقرأ مع مرشدي القراءة .
.رقص .

.ألعاب القوى وكرة القدم .
.شطرنج .
.كشاف .

ترجمة اآلباء لآلباء
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