
 های درسی مشترک پایه ورود به مدرسه و آغاز 

 

گردد. بدین صورت که   می  آغاز  مشترکوشرکت در کالس های    مدرسه  به  ورود  با  ابتدایی  دوره  ،  وستفالن  راین  نورداستان    در

 غاز سال آدر  ترتیب این به. دارند فرصت ی اول و دومکالسپایه  تکمیل برایموزان سه سال آدانش 

 در(    Eine Welt Schule)ی  مدرسه  به  ورود   ، نکودکا  نمو  و   رشد  متفاوت  بسیار  سرعت  و  سطحبا توجه دقیق به    تحصیلی 

 . شود می طراحیی کالسی ها پایهک تک ت

در    و  گیرند  می   یاد  هم  با   کالس  یک  در  ،  دارند  حضور  مدرسه  در  سال  سه  یا   دو   ،   یک  که  کودکانی  که  معناست  بدان  این 

 مختلف   موزان جدید را در گروه هایآشنایی کامل دارند، دانش آبا مدرسه که موزانی آابتدای سال تحصیلی دانش 

 .  بگیرند یاد بزرگتردانش آموزان  از توانند میکتر چدانش آموزان کو ،   ترتیب ندیب  همراهی می کنند و

در   یادگیری  های  گروه تغییر و  کالس تکرار بدون   سال سهاز زمان ورود به مدرسه، به مدت  توانند می  کودکان  ،  لزوم صورت در

 . بمانند کالس خود 

 مربوط به خود را دارند.  هفتگی  یا روزانه مشخص های برنامه جهت یادگیری،دانش اموزان 

بر عهده یک    از آغاز  کالس  هر  لیتئومس.  استموز  آدانش    23  و تقریبا  ورودی  کالس  پنج  شامل      مجموع  در  ، مدرسه نامبرده 

 می باشد.   ، بصورت تمام وقتآموزشی همراهمعلم ویک مربی تربیتی به عنوان 

  یا   فردی  ویژه  پشتیبانی  طریق  از  یادگیریدر  را  کودکان  ،ساالنه  کارآموز  یک  و   شرایط  واجد  اجتماعی   معلم  یک  ،  این  بر  عالوه 

 . دکن  می  پشتیبانی "یادگیری استودیوی" تحت عنوان با شیوه ای کوچکهای  گروهدر

 ،سوم  کالس  از.  سوم وارد می شوند  کالس  به  کودکان  ،  (2  و  1  کالس)  وگذراندن پایه کالسی    مدرسه  به  ورود  مرحله  از  پس 

 همزمان با ورود دانش آموزان به پایه سوم، معلم نیز گردد.  می   تدریس سوم سالی مربوط به ها درسفقط 

 تغییر می کند.  

 را سپری می کنند.  پایه تحصیلی در کنار هم این سوم وجهارم  کالسان معلم موزان وآمعموال دانش  


