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In Zusammenarbeit mit:

1800 مدرسة
عنوان واحد!

من يمكنه استخدام 
PASCH-net؟

تتوفر عروض PASCH-net مثل نصوص القراءة عىل مختلف مستويات 

تعلم اللغة والمواد الدراسية والمعلومات حول المواضيع المنهجية 

ي كل أنحاء العالم. 
ف �ف والتعليمية لجميع المعلم�ي

تتوفر عروض المجالت المغلقة  - المجموعات ومنتدى التعلم التابع 

ي ألمانيا. يمكن 
يكة لها �ف لـPASCH – لمدارس PASCH والمدارس ال�ش

ي مشاريع 
للمدارس الأخرى استخدام PASCH-net إذا كانت منخرطة �ف

مع مدارس المبادرة. ومن يريد المشاركة عىل PASCH-net داخل 

المجموعات أو داخل منتدى التعلم يتوجب عليه التسجيل ومن ثم 

ي وكلمة المرور.
و�ف لك�ت يد الإ تسجيل الدخول باستخدام عنوان ال�ب

يحتاج المعلمون والطلبة للتسجيل الأول كود للتسجيل. تجدون 

معلومات حول التسجيل والحصول عىل الكود تحت عنوان

www.PASCH-net/regiStrierung
ي 

شبكة www.PASCH.net هي حلقة الوصل لحوالي 1800 مدرسة �ف

أنحاء العالم تتمتع اللغة الألمانية فيها بأهمية خاصة. 

• منصة العرض

• مشاريع التبادل

• عروض تعلم اللغة الألمانية

• التعلم التشاركي

• المواد التعليمية



كاء  مبادرة „المدارس: �ش
)PASCH( “المستقبل

 :PASCH-net
ي لمبادرة 

و�ف لك�ت الموقع الإ
“PASCH„

التعرف عىل مدارس „PASCH“ حول 
العالم

التعرف عىل أنشطة „PASCH“ عن 
قرب

معرفة المزيد حول ألمانيا

اضيا  ي اف�ت تخطيط التبادل الطال�ب
ومرافقته

الحصول عىل نصائح حول الدراسة 
ي ألمانيا

�ف

تحميل مواد للحصص التعليمية

PASCH-net: المجال العام

ف PASCH-net: مجال المعلم�ي

PASCH-net: مجال الطلبة

ك العمل عىل مشاريع بشكل مش�ت

التواصل داخل المجموعات 
 التبادل مع متعلمي

ي أنحاء العالم
 اللغة الألمانية �ف

تربط مبادرة )PASCH( حوالي 1800 

مدرسة حول أنحاء العالم ببعضها 

البعض تتمتع اللغة الألمانية فيها 

 )PASCH( بأهمية خاصة. مبادرة

هي مبادرة لوزارة الخارجية الألمانية 

دارة المركزية  بالتعاون مع الإ

للمدارس الألمانية بالخارج )ZfA( ومعهد غوته )gi( والهيئة الألمانية 

بوي )PAD( التابعة لمؤتمر  للتبادل العلمي )DAAD( وهيئة التبادل ال�ت

وزراء التعليم الألمان.

ي الخارج 
ي جذب اهتمام الشباب �ف

إن هدف مبادرة )PASCH( يتمثل �ف

ف  فم تأهيل الطالبات والطلبة والمدرس�ي بألمانيا ومجتمعها ولغتها. ويع�ت

بشكل مستدام وتشكيل مجتمع تعليمي دولي عىل المدى الطويل. 

ف تلك  ي الخارج وكذلك ب�ي
ف مدارس )PASCH( �ف تدعم المبادرة التبادل ب�ي

المدارس والمدارس داخل ألمانيا.

المجتمع التعليمي الدولي

ي 
و�ف لك�ت إن www.PASCH-net.De هو الموقع الإ

كاء المستقبل“. ويمنح  لمبادرة „المدارس: �ش

PASCH-net بوصفه نقطة التقاء مجتمع 

ف وكذلك للطالبات  „PASCH“ الدولي للمدرس�ي

ي مدارس „PASCH“ إمكانية التواصل 
والطلبة �ف

مع بعضهم البعض حول العالم.

يقدم المجال العام معلومات حول المعاهد المشاركة وأنشطتها. 

ويتضمن هذا أيضا أحدث الأخبار من عالم مبادرة „PASCH“ والمشاريع 

ي إطار المبادرة وكذلك المدونات من مناطق العالم المختلفة. كما توجد 
�ف

 .“PASCH„ خريطة عالم تفاعلية تمنح نظرة شاملة عىل شبكة مدارس

ة. كما تدعم بورصة  وتعرف كل مدرسة بنفسها من خالل نبذة قص�ي

ي الخارج 
اضية PArtnerSCHulnetZ.De المدارس �ف الوساطة الف�ت

ي 
بية �ف اكات المدارس. ويجد طلبة علم ال�ت كاء ل�ش خالل البحث عن �ش

.“PASCH„ ي مدارس
ألمانيا معلومات حول إمكانية القيام بتدريب �ف

ي حصص 
ة لستخدام PASCH-net  �ف ي هذا المجال أفكار كث�ي

توجد �ف

اللغة الألمانية بالإضافة إل مواد دراسية متاحة للتحميل ومعلومات حول 

المواضيع المنهجية والتعليمية. يستطيع المدرسون من جميع أنحاء 

العالم التواصل ع�ب المجال المجتمعي أو من خالل المدونات وتحقيق 

ي جرائد الطلبة 
مشاريع )مجاوزة للبلدان( والمشاركة مع فصولهم �ف

ي بطريقة 
نت. كما يعطي منتدى التعلم التابع للمبادرة والمب�ف ن�ت ع�ب الإ

اضية للحصص الدراسية أو  ف إمكانية بناء غرف اف�ت „موودل“ المدرس�ي

ي الحصص 
عالم الرقمية �ف التعرف عىل إمكانيات استخدام وسائل الإ

اف.  �ش نت يتوفر فيها الإ ن�ت الدراسية خالل دورات تدريبية ع�ب الإ

ي مدارس PASCH المعلومات داخل 
يتبادل متعلمو اللغة الألمانية �ف

المجموعات، كما ينشئون مجموعات جديدة ويرفعون النصوص والصور 

ومقاطع الفيديو. وتحفز المسابقات والمشاريع عىل المشاركة. كما تدعو 

عروض النقاش المنتظمة وفعاليات المشاركة والألعاب التعليمية إل 

التدرب عىل اللغة الألمانية. وتمنح النصوص عىل مستويات تعلم اللغة 

المختلفة معلومات حول ألمانيا – ومنها أيضا معلومات حول إمكانيات 

الدراسة. 


