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سانت غالن ،فبراير 2022

معلومات عن إجراء برنامج "تحديد موقع صندوق اإلشارة 2022 " Stellwerk -

السادة أولياء األمور المحترمون
السيدات والسادة أولياء األمور المحترمون
ينهي جميع التلميذات والتالميذ في كانتون سانت غالن بالمرحلة الثانية والثالثة من المرحلة الثانوية برنامج تحديد موقع صندوق اإلشارة
( )Standortbestimmung Stellwerkالمعتمد على الحاسوب في تخصصات مختلفة .ويساعد هذا في جعل النتائج المدرسية
معادلة ويشجع الدعم الموجه في مرحلة االنتقال إلى العالم المهني أو المدارس التكميلية.
وبرنامج تحديد موقع صندوق اإلشارة المدرسي هو جزء من نظام الدعم التعليمي " "Lernpass plusمنذ العام الدراسي .18/2017
وقد تم إعداد المنصة اإللكترونية على اإلنترنت التي تعتمد على البرنامج التعليمي في المدرسة األهلية في سانت غالن لتوافق الدعم
الفردي للتالميذ .ويستخدم المعلمون والمعلمات وكذلك التالميذ والتلميذات نظام " "Lernpass plusلمعرفة التقدم التعليمي خالل العام
الدراسي أو أثناء فترة الثانوية العامة بأكملها ومن أجل دعم القدرات لدى التالميذ.
ي؛ وهذا يعني أن طريقة إجابة طفلك هي التي تحدد مسار االختبار .وبعد كل كل سؤال تتم اإلجابة
ونظام صندوق اإلشارة هو اختبار تكيُّف ّ
ا
سؤاال آخر بدرجة صعوبة متوافقة .وعلى حسب مسار االختبار يتم اإلجابة على أسئلة أسهل أو أصعب .وعندما يتوفر
عليه يختار النظام
للنظام المعلومات الموثوقة بالقدر الكافي لمستوى األداء المدرسي المطلوب ينهي النظام االختبار .ويمكن إجراء االختبار في مواد اللغة
األلمانية والرياضيات واللغة اإلنجليزية واللغة الفرنسية .ويتم نقل نتائج جميع اختبارات تحديد موقع التي أجريت إلى صفحة برنامج
صندوق إشارة شخصي.
ويمكن استخدام صفحة صندوق اإلشارة كمساعدة في التوجيه خالل اختيار المهنة ألنه يتيح مقارنة نتائج برنامج صندوق اإلشارة مع
المواصفات التي تنص عليها التدريس المختلفة .وهنا يتلقى طفلك مالحظات بشأن القدرات المدرسية المطلوبة التي تعتمد عليها المدرسة
المهنية التخصصية من البداية وبالتالي يمكنه وضع خطة ألهدافه بالشكل المطلوب في الفترة المدرسية المتبقية له .وخالل تنفيذ هذه
األهداف الشخصية يتم دعم الشباب عن طريق نظام الدعم التعليمي " "Lernpass plusوعن طريق المعلمة أو المعلم.

2/1

صفحة صندوق اإلشارة

المقارنة مع مواصفات مهن التدريس

في صفحة صندوق اإلشارة يتم توث يق نتيجة االختبار في الرياضيات واللغة األلمانية واللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية ومنحها تقدير
إجمالي .ويتم احتساب هذا التقدير بشكل خاص في مجال أسئلة االختبارات التي تمت معالجتها ويتراوح بين  200و  800نقطة .وتتوفر
نتائج فردية من أجل التخطيط لعملية الدعم.
ويمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول برنامج صندوق اإلشارة أو نظام  Lernpass plusعبر الموقع التالي:
www.lernpassplus.ch.
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