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  "Lärplattformen" معلومات حول
 

 

منصة تعليم مشتركة على الشبكة  يةوالثانو األبتدائية  المراحلمدارس و  دور الحضانة جميعلوفي بلدية سودرتيليا  

 وأدوات" وظائف Lärplattformen"تجمع (. ومنصة التعليم" )Lärplattformen" ونطلق عليها اسم للتعلم المعلوماتية

 هفي سودرتيلي( التعليم التربية مكتب" )Utbildningskontoret. "ق نظرة متكاملة حول تعلم الطفل وتطورهوتخل مختلفة

 ".Lärplattformen" هو المكتب البلدي المسئول عن

 

 

"Lärplattformen "كٍل من:مخصص ل 

 .المدرسة وبقية العاملين في مكتب التعليم وطاقم المدرسين •

 ه.بلدية سودرتيليب والثانوية ين األبتدائيةالمرحلت كل الطالب في مدارس •

 ه.بلدية سودرتيليأولياء أمور طلبة مدارس  •

 

 

 :الهدف من منصة التعليم هو

 .زيادة التواصل والتفاعل بين المدرسة والطالب وأولياء األمور •

 .تمكين الطالب وولي االمر من متابعة تطور الطالب بشكل أفضل •

 (.IKT)وتأقلم الفرد واستعمال أدوات  التنوع وتيسير خرىأخيارات تعليم  التدريس عن طريق تفعيلجودة رفع  •

 على المدرسين.والتخطيط والتدريس دارة اإل تيسيرتنظيم و •

 

 

 :مركزية وظائف

 .مشاهدة جدول الطالب •

 .غياب الطالب/مشاهدة حضور •

 .اإلبالغ عن فترة غياب قصيرة لطفلهمر األيمكن لولي  •

 إلكترونية تلقائية عن غياب طفله. حصول ولي األمر على رسائل •

 .والتقييمات( خطة التطوير الفردية) مشاهدة النتائج •

 .ستاذاألمشاهدة االمتحانات التي يخطط لها  •

 .الوثائقمع للتواصل والتفاعل والتعامل  مشتركة يكون للمدرسين والموظفين والطلبة منصة •

يمكن للمدرس وضع الرسائل و ب والمدرسين إرسالحيث يمكن للطالة( االفتراضي اتنوع من الفضاءألنشطة )ا •

  المهام.ويمكن للطلبة تسليم ، الروابط الخو يةمواد التعليمط والخطمال

  ".Lärplattformen" النتائج والتقييمات فيو الحضور شئون المدرسيدير  •

 .جميعلليمكن للمدير نشر معلومات مهمة  •

 

كثر من طفل على معلومات أالذي له مر األولي يحصل . "Lärplattformen"ومتوفرة في مجموعة كل الوثائق والمواد 

 .وحتى الثانوية المرحلة األبتدائيةمن المدرسة مجمعةً أطفاله جميع بشأن 
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 :تسجيل الدخول و األمان

 

"Lärplattformen"  ة صالحيله مثال فرد وتعطى صالحيات فردية. ولي االمر الهو بيئة محمية تتطلب تسجيل دخول

 قد توضع.معلومات عامة  أي الوصول الى معلومات أطفاله فقط باالضافة الى

 

 (.Teliaأو  Nordeaأو  Bank-idالتعريف اإللكتروني )مثالً عبر  بتسجيل الدخول في  الشبكة بواسطةيقوم  ولي االمر

 .وهما ذاتهما اللتان يستعملهما في شبكة المدرسة ،على اسم المستخدم وكلمة السريحصل  الطالب

 ومن خالله يمكنهم تسجيل الدخول التابع لمدخل العاملين بيانات في صفحة خاصة بنفس  هميسجلون دخول الطاقمالمدرس/ 

 .المتوفرة في مدخل العاملينخرى األوكل الخدمات  "Lärplattformen"كٍل من  الوصول الى

 

يملك الصالحية من الحصول عليها. من المهم  من الذي اليتمكن  بحذر لكي التسجيل الدخول ت بيانامع تعامل اليجب 

صفحة  أسفل فيهناك مساعدة إرشاد تسجيل الخروج بعد إنهاء مهمة ما. في حال عدم التمكن من تسجيل الدخول 

 .هسودرتيلي

 

 

 خرىأمعلومات بلغات 

 

ن القوائم واإليضاحات في أ. وهذا يعني نجليزيةاإلو أة السويدية الختيار اللغ فرصةتوجد  "Lärplattformen"في 

باللغة  عادةً يكون لن يترجم وف الطاقممحتوى ما يضعه المدرسون وأما . نجليزيةباإلو أما بالسويدية إالبرنامج نفسه ستكون 

 السويدية. 

من  تحميلهانجليزية ويمكن بية والفنلندية واإلالعر اتباللغ تانمتوفريقة المعلومات هذه باالضافة الى وثيقة التعليمات ثو

 .www.sodertalje.se/larplattformen موقع

 

 

 الشبكةعلى روابط 

 

 .legitimation-e" :legitimation.se-www.e"معلومات حول خدمة 
 ".e-legitimation"ن تختارها للحصول على أنوع الخدمات التي يمكن عن موقع رسمي باللغة السويدية 

 .Lärplattformen": www.sodertalje.se/larplattformen"ه الخاصة بموقع سودرتيليصفحة بلدية 

بي.دي.إف وثيقة المعلومات هذه على شكل  وهناك توجد مثالً . " Lärplattformen" تخصصفحة معلومات مجموعة 

(PDFو ) صفحة التعليمات على شكل( بي.دي.إفPDFو )أفالم إرشادية وأسئلة وأجوبة. 

  .Lärplattformen:" tformen.sodertalje.sehttps://larplat" لموقعتسجيل الدخول صفحة 

 

http://www.sodertalje.se/larplattformen
http://www.e-legitimation.se/
http://www.sodertalje.se/larplattformen
https://larplattformen.sodertalje.se/

