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وىف هذا الكتيب سوف تجدون امكانيات املدارس التى أعدتها والية راينالند- بفالز 

ألطفالها مرتبة ومجمعة كام ييل: إما فصول للمدارس اإلبتدائية أقل كثافة ومنترشة 

عىل مستوى الواليات األملانية قاطبة أو املدارس الثانوية بعروضها الجذابة أواملدارس 

الشاملة املتكاملة والقوية أواملدراس اإلعدادية املتخصصة النهضوية سواء بـ أو من 

غري املدرسة الثانوية املهنية أواملدارس املهنية التدريبة أو مدارس ذوى االحتياجات 

الخاصه ذات االمكانيات الفردية، سواء مدارس ذات دوام كامل أو مدارس ذات دوام 

عادى. إن والية راينالند-بفالز لديها الكثري الذي يجب أن تقدمه ىف مجال التعليم، 

كام أن لكم وألوالدكم حرية اإلختيار، فوالية راينالند- بفالز تعد والية ذات إنجازات 

كبرية ومنصفة إجتامعيا ومساهمة من مرحلة الحضانة وحتى املرحلة الجامعية، إنها 

والية التفوق يف التعليم.

نتمنى لكم أن تستمتعوا بقراءة هذا الكتيب. 

مقدمة

أعزايئ القارئني والقارئات،

العلم أساس كل شئ، فهو حياة مستقلة ونجاح مهني وقناعة، وكل هذا يعتمد 

ىف االساس إىل حد كبري عىل علم جيد، ليس ذلك فحسب، وإمنا يكمن فيه أيضا 

مستقبل أمتنا الدميوقراطي، لذلك حظي التعليم يف والية راينالند- بفالز لسنوات 

عديدة مبكانة عالية جًدا، وهذا ما سيكون أيضا ىف املستقبل، فضالً عن ذلك فإن 

النهضة من خالل العلم وإدماج الكفاءة وتكافؤ الفرص ىف منظومة التعليم تعد 

إطاًرا مرجعياً ألفعالنا.

ويجب عىل التعليم كذلك أن يدعم التنمية الحرة لشخصية كالً من التالميذ 

والتلميذات، كام يجب أن يساعدهم ىف اكتشاف مواهبهم وأن يضع حجر االساس 

لتحقيق النجاح املهني املستقبيل. وبناًء عىل ذلك فإن طرائق التعليم األمثل قد 

تكون متنوعة وقد تكون منفردة كاملواهب وكاهتاممات األطفال.

Malu Dreyer Vera Reiß

رئيسة مجلس الوزراء بوالية راينالند- بفالز وزيرة الرتبية والتعليم والعلوم والثقافة 

Malu Dreyer Vera Reiß
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محتويات الكتيب  عروض تشمل أنواع املدارس 
مدارس ذات دوام كامل

بدأت والية راينالند- بفالز ىف عام 2002 كأول والية من خالل تطوريها املنهجي 

للمدرسة ذات الدوام الكامل، بدأت بعرضها التعليمي من الساعة الثامنه صباًحا 

وحتى الرابعة مساًء. ولقد اتخذت حكومة الوالية آنذاك قرارًا بتحمل التكاليف 

املتعلقة مبوظفي التعليم بنسبة 100%، حتى تخفف بذلك العبأ عن املؤسسات 

املسؤولة عن املدارس. ويلحق مبوظفي التعليم هؤالء املعلمون واملتخصصون 

الرتبويون والرشكاء من خارج املدرسة، ومن بينهم عىل سبيل املثال: األندية الرياضية 

ومدارس املوسيقى والرشكات والجمعيات الخريية. وهذا العرض مجاين للتالميذ 

والتلميذات املشاركني فيه.

ميكن لكل تلميذ وتلميذة أن يلتحق باملدرسة ذات الدوام الكامل القريبة من 

منزله، وهذا العرض املدريس متتد الدراسة فيه عىل مدار أربعة أيام أسبوعيــًا 

بواقع مثان ساعات لكل يوم. وبناًء عىل هيكلة الوقت امللزمة يقوم األباء الذين 

يبارشون عمالً بدوام كامل يف الوقت الحايل بتقييم مدرسة الدوام الكامل التابعة 

لوالية رايالند- بفالز.  

ولىك يتعامل موظفو التعليم مع احتياجات واهتاممات األطفال ويتمكنون من 

دعم وتشجيع كل طفل منهم عىل حدا، فإن املدرسة ذات الدوام الكامل ىف والية 

راينالند- بفالز سرتاعى ىف عروضها العنارص التكوينة األربعة التالية:

املكمالت املرتبطة بالحصة املدرسية وتشمل    •

االهتامم بالواجبات املنزليه،  

األهداف املتعلقة باملوضوعات واملشاريع املدرسية،    •

التشجيع،   •

شغل أوقات الفراغ.   •
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يتم استكامل هذه العروض التعليمية سواء يف املرحلة اإلبتدائية أو يف مجال 

املرحلة الثانوية I بفرتات تعليمية وتدريبية، حيث تُعقد بانتظام دورات لغوية 

ألطفال األرس املنحدرة من أصول مهاجرة وتُعقد دورات لتنمية القدرة عىل 

القراءة وملساعدة التالميذ والتلميذات الذين يواجهون صعوبات يف التعليم 

ولدعم املواهب الخاصه، وتعمل جميع هذه العروض عىل دعم وتشجيع القدرات 

االجتامعيه للتالميذ والتلميذات، كام تعمل عىل تقوية دوافعهم وعىل إذكاء روح 

اإلنجاز يف الحصة اإللزامية.  

توفري الوسائل التعليمية املجانية عن طريق استعارة الكتب املدرسية 

منذ العام الدراىس 2010/2011 وال يزال األباء يف والية راينالند- بفالز تتوافر لهم 

إمكانية أن يدخروا يف رشاء الوسائل التعليمية ألوالدهم، فقد متت االستعاضة 

تدريجياً عن نظام القسيمة بنظام استعارة الكتب املدرسية، والذي ميكن لجميع 

األباء أن يشاركوا فيه. فبالنسبة لألباء الذين ال يتجاوز دخلهم حدوداً معينة، لهم 

أن يحصلوا – كام كان يحدث يف املايض – عىل الكتب املدرسية واملذكرات املكملة 

لها وكذلك كراسات الواجب مجاناً، أما األباء الذين يتجاوز دخلهم هذه الحدود، 

فإنه ميكنهم استعارة الكتب املدرسية مقابل رسوم لالستخدام. وتعتمد هذه 

الرسوم عىل مدة استخدام الوسائل التعليمية، ومقارنة بسعر السوق فإن التكاليف 

ضئيلة للغاية:

ملزيد من املعلومات، زوروا املوقع اإلليكرتوين التايل: 

http://lmf-online.rlp.de/ 

نقل التالميذ مجانا 

يكفل قانون التعليم مبوجب رشوط معينة الحق يف التمتع بالنقل املدريس إىل 

أقرب نوع من أنواع املدرسة التي تّم اختيارها. ومنذ عام 2013/2012 أصبحت 

وسائل النقل املدرسية يف جميع أنواع املدارس حتى الصف العارش مجانية، فضالً 

عن ذلك ميكن التمتع بوسائل النقل املجانية أيًضا يف املدارس املهنية I  واملدارسة 

املهنية II، تلك التي تقدم أيضا شهادة إمتام الدراسة الثانوية. 

اإلرتقاء من خالل الدقة العالية

بجانب مايقرب من 180 مدرسه ثانويه متخصصة، فضالً عن أن واحدة من 

كل ستة مدارس من هذا النوع مرتبطة ىف الوقت الراهن مبدرسة مهنية عليا، 

وبجانب ما يزيد عىل 150 مدرسة ثانوية، وأكرث من 50 مدرسة شاملة، باإلضافة 

إىل العروض املتنوعة التي تقدمها أكرث من 100 مدرسة للتعليم املهني، بجانب 

هذا كله فإن والية راينالند- بفالز تقدم عروض مدرسية متنوعة ودقيقة وتقدمية. 

وتساهم هذه العروض املدرسية بشكل حازم يف مراعاة متطلبات مجتمع متغري 

دميوغرافياً )اقتصادياً وسكانيا(، كام أن هذه العروض املدرسية تعمل عىل تغطية 

حاجة املجتمع إىل الكوادر الفنية املتخصصة يف املستقبل. 

توفري التعليم

إن مدارس التعليم العام ال تغطي الحصص اإللزامية فقط بدرجة كبرية من 

خالل توفري تعليم منظم، بل أكرث من خالل تقسيم الحصص التعليمية األسبوعية 

للمدرسني ىف مدرسة من املدارس إذ يتم تخصيص ساعات إضافية عالوة عىل 

الحصة اإللزامية، حيث إن هذه الساعات اإلضافية تتيح تعدد تدابري الدعم 

اإلضافية واملتنوعة. وعند التوزيع الفعيل للحصص فإن لتغطية الحصة اإللزامية 

األولوية املطلقة.
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إن أصغر حجم للفصل املدريس يف جميع الواليات األملانية موجود يف 

والية راينالند-بفالز، حيث يشغل الفصل الواحد يف املتوسط بنسبة 

18,5 طفل فقط. وتتوافر عىل وجه الخصوص املدارس اإلبتدائية 

الصغرية والقريبة من محل اإلقامة يف املناطق الريفية.

بداية من السنة الدراسية األوىل يتعلم األطفال اللغة اإلنجليزية أو الفرنسية، لكنهم 

ال يتعلمونها يف حصة متخصصة، بل تُقّسم عىل مدار األسبوع الدرايس إىل وحدات 

تعليمية صغرية، تشمل جميع املواد، وتجمع الحصة بشكٍل متساٍو بني اإلستامع 

والتحدث والقراءة، حتى يتعرف األطفال عىل األساليب األولية املميزة للتعبري يف اللغة 

األجنبية، ويتم توثيق النمو اللغوي لدى األطفال يف ملف خاص، يُعرف باسم الحقيبة 

اللغوية.  

عروض خاصة يف املدارس اإلبتدائية املختارة:

مدرسة إبتدائية مزدوجة اللغة • 

مدارس يوم املستكشف• 

منذ العام الدرايس 2012/2011 يبلغ  الحد األقىص لتعداد الفصل 24   

طفالً يف جميع املدارس اإلبتدائية. 

إن ثالثة أربعاء املدارس اإلبتدائية يف والية راينالند بفالتز تعد مدارس   

ذات دوام كامل أو أنها تقدم رعاية لألطفال بعد الظهر.

إن املرونة يف مواعيد اإللتحاق باملدرسة وكذلك التعاون مع رياض   

األطفال يسهالن عىل األطفال االنتقال إىل املدرسة اإلبتدائية.

وهناك بجانب ساعات الحصص املوثوق فيها من خالل املدرسة ذات   

الدوام النصف يومي كامالً يوجد يف جميع املدارس اإلبتدائية حصة اللغة 

.)IFA( األجنبية امللحقة واملعروفة اختصاراً بـ

ملزيد من املعلومات، زوروا املوقع اإلليكرتوين التايل: 
http://grundschule.bildung-rp.de

املدرسة اإلبتدائية
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وهناك فرص كثرية متوافرة للتحويل من املدرسة الثانوية املتخصصة بالس إىل مدرسة أخرى، 

من ذلك ما ييل: 

التحويل بعد الصف السادس إىل مدرسة الثانوية .   •

التحويل بعد اجتياز الصف التاسع بنجاح إىل مدرسة التدريب املهني1 أو إىل مدرسة    •

التعليم املهني. 

التحويل بعد الشهادة املتوسطة/اإلعدادية أو بالحصول عىل متوسط درجة جيدة يف    •

إحدى املدارس الثانوية املهنية إىل املدرسة الثانونة أو إىل املدرسة العامة املهنية. 

عروض مميزة وخاصة باملدارس الثانوية املتخصصة بالس:

املدرسة املهنية العليا تقدم لك استحقاقاً بالدراسة فيام ييل:

عرض للدراسة يف التخصصات الثالثة التالية: 

االقتصاد واإلدارة• 

التقنية • 

الصحة • 

تقدم والية رايالند بفالز عرضاً للمدارس اإلعدادية املتخصصة القريبة   

من السكن، فالتعليم املشرتك لفرتة طويلة وكذلك التشجيع الفردي لكل 

تلميذ يُعدان من أولويات هذه املدارس. 

وتتميز املدرسة اإلعدادية املتخصصة بالس بالدقة العالية مقارنة بأنواع   

املدارس األخرى، كام أنها تتميز بكثري من  إمكانيات االرتقاء والتطور. 

ومن خالل ذلك فهناك فرص يف املناطق الريفية لإللتحاق بتلك املدارس 

حتى تأدية امتحان إمتام الشهادة الثانوية.

إن مجال اختصاص املواد اإللزامية لهو جوهر املدرسة اإلعدادية   

املتخصصة بالس، وهناك عرض توجيهي يف مرحلة الصف السادس ميكن 

لجميع التالميذ والتلميذات اكتشاف مواهبهم واختيار املادة اإللزامية 

املناسبة لهم.

ويف كل مدرسة من مدارس اإلعدادية املتخصصة بالس يعد التوجيه   

الوظيفي عنرًصا هاًما ملفهوم املدرسة، فالتعليم املدريس مرتبط ارتباطا 

وثيقــًا بالتدريب والتأهيل املهني داخل إحدى املؤسسات، فتقدم مثل 

هذه التدريبات تصوراً شامالً عن سوق العمل. 

ملزيد من املعلومات، زوروا املوقع اإلليكرتوين التايل:
http://realschuleplus.bildung-rp.de

ويف مجال التعليم اإللزامي يتم تقديم دورات تدريبية بداية من مرحلة الصف السادس يف 

املجال التقني والطبيعي واالقتصادي واالجتامعي، وتُعقد دورات لغوية يف إحدى اللغات 

األجنبية الثانية.

املدرسة اإلعدادية املتخصصة بالس/
)FOS( املدرسة املهنية العليا
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 ويف عام 2006 كان هناك 19 مدرسة شاملة متكاملة،

 ومنذ العام الدرايس 2014/15 وصل عدد هذه النوع من املدارس إىل 

55 مدرسة. 

وميكن للتالميذ والتلميذات الذين تتغري درجتهم يف إحدى املواد تغيرياً كبرياً، ميكنهم 

أن يحولوا إىل مستوى داريس آخر داخل اتحاد الفصول. وبحكم ذلك ميكنهم أن يبقوا 

باتحاد الفصل يف الصف املدريس الخامس 5 حتى الصف املدريس التاسع 9.

وهناك عدد من املدارس الشاملة املتكاملة بعروضها الخاصة داخل والية راينالند-

بفالز. وهذه املدراس تعد عىل سبيل املثال واحدة من ضمن „مدارس متفوقي كرة 

القدم“، وتتعاون هذه املدارس مع املسارح وتتفاعل عىل اعتبار أنها واحدة من 

املدارس املوسومة بـ“مدرسة بدون عنرصية/مدرسة بشجاعة مدنية“، كام أنها تتميز 

بـ „املدرسة النموذجية من أجل املشاركة والدميقراطية“ أو أنها تعد عضواً يف شبكة 

املدراس الدولية واملعروفة باسم „مدارس مرشوع هئية اليونسكو“. 

لقد تّم التوسع يف عرض املدارس الشاملة يف السنوات املاضية توسعاً كبرياً   

يشمل جميع والية راينالند-بفالز. 

وتشمل املدرسة الشاملة املتكاملة جميع املؤهالت الدارسية، وبهذا يظل   

املسار املدريس متاحاً لفرتة طويالً. 

التوجيه الدرايس واملهني يُقام يف أيام املرشوع متجاوزاً بذلك املواد ويٌقام يف   

صورة تدريبات داخل املؤسسات.  

ومجلس الفصل مرتسخ يف جدول حصص املدرسة الشاملة املتكاملة   

متاماً مثل حصة الفصل، حيث يتم يف هذا املجلس حل النزاعات واتخاذ 

القرارات. 

ملزيد من املعلومات، زوروا املوقع اإلليكرتوين التايل: 
http://igs.bildung-rp.de

)IGS( املدرسة الشاملة املتكاملة
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تعمل املدارس الثانوية يف 9 سنوات عىل الحصول عىل شهادة تأهيلية عامة   

للدراسة بالجامعة )شهادة الثانوية يف نهاية مارس( يف مقرات تّم اختيارها 

ارتباطاً مبدرسة إلزامية ذات دوام كامل بعد قضاء 8 سنوات فيها وتــُعرف 

 .)G8GTS( اختصاراً بـ

تـُـقدم املدارس الثانوية بجانب الحصة اإللزامية إطاراً واسعاً ومتنوعاً من   

املوضوعات املتخصصة واالجراءات التشجعية الداعمة. 

ميكن للتالميذ والتلميذات أن يدعموا مواهبهم واهتاممتهم باختيار مواد   

أساسية ومواد تفوقية إلزامية يف املدرسة الثانوية.

هناك إمكانيات انتقال متنوعة بني املدارس الثانوية واملدارس اإلعدادية   

املتخصصة واملدارس الشاملة املتكاملة واملدراس املهنية التأهيلية. 

ملزيد من املعلومات، زوروا املوقع اإلليكرتوين التايل: 
http://gymnasium.bildung-rp.de

املدرسة الثانوية
بداية من الصف الخامس يُتعلم لغة أجنبية أوىل وبداية من الصف السادس يُتعلم 

لغة أجنبية ثانية. ويف املرحلة الدراسية 9 و 10 مُيكن حجز مادة اختيارية، كلغة 

أجنبية أخرى أو علم الطبيعة أو تقنية املعلومات )يف املدرسة اإللزامية ذات دوام 

كامل )G8GTS( فيها يُوجد مقرر اختياري يف الصف 8 و9(. 

ويف العام الدرايس 2016/2015 هناك 151 مدرسة ثانوية، و21 مدرسة من هذه 

)G8GTS( املدارس تعد مدارس إلزامية ذات دوام كامل

تقدم ثلث املدراس الثانوية حصص ثنائيه اللغة, حيث يتم تقديم حصة الجغرافيا 

والتاريخ والدراسات االجتامعية باللغة اإلنجليزية أوالفرنسية.    

يف بعض املدارس الثانوية مُيكن للموهوبني وممن لديهم إرادة يف اإلنجاز من التالميذ 

والتلميذات يف الفصول املعروفة باسم BEGYS-Klassen )وهي عبارة عن تشجيع 

املوهبني يف املدرسة الثانوية باختصار سنواتهم الدراسية( أن يجتازوا املرحلة الدراسية 

املتوسطة يف 3 سنوات بدالً من 4 سنوات. 

وهناك امكانيات تشجعية أخرى، من ذلك عىل سبيل املثال مسابقات بني التالميذ 

وإقامة للتالميذ بالخارج.

عروض خاصة يف مدارس ثانوية مختارة: 

 مدارس لتشجيع املوهبني جداً/مدارس دولية/مدارس معروفة باسم

 MINT-EC-Schulen )ويدرس فيها التلميذ الرياضيات وتقنية املعلومات والعلوم الطبيعية 

والهندسة(/ واملدرسة الثانوية للموسيقى، واملدرسة الثانوية للفن واملدارس الثانوية للرياضة.

الفرصة الثانية للتعليم:

يف العام الدرايس 2016/2015 يُوجد 4 مدارس، منها 3 مدارس ثانوية مسائية )التعليم فيها يبدأ 

بعد الخامسة مساًء(. وهذه املدارس تساعد املوظفني يف الحصول عىل شهادة تأهيل للدراسة 

بالجامعة.



1716

وملدارس ذوي االحتياجات الخاصة اهتاممات دعم متنوعة، منها: التعلم 

والتطور الشامل واللغة والتطور االجتامعي االنفعايل والتطور املتحرك 

والبرص والسمع. وتحدد إدارة املدرسة موضوع الدعم واملساعدة وتقرر 

صورة الدعم املناسبة.

وميكن للوالدين أن يتوجهوا إىل مدارس ذوي االحتياجات الخاصة مبا لديهم من أسئلة 

تتعلق بإعاقة طفلهم. وبالتعاون مع املدارس التي تقدم حصة شاملة يتم مساعدة 

الوالدين يف اتخاذ القرار حول مكان الدعم.

يف مدارس ذوي االحتياجات الخاصة يتعلم التالميذ والتلميذات الذين   

تأكدت لديهم الحاجة إىل الدعم التعليمي الخاص، لهذا وقع اختيار 

أباؤهم لهذا املكان التعليمي.

ومن واجبات مدراس ذوي االحتياجات الخاصة أن تقدم املشاورة ألنواع   

املدارس األخرى وللوالدين يف القضايا املتعلقة بالتعليم املرتبط بذوي 

االحتياجات الخاصة، حتى تكون الحصة شاملة. ويتم تكليف مدارس 

ذوي االحتياجات الخاصة واملناسبة بهذا العمل بناًء عىل طلب من إدارة 

املدرسة باعتبارها مركز الدعم واالستشارة.

ويقوم معلمي مدارس ذوي االحتياجات الخاصة وطاقم الهئية التعليمية   

املتخصصة بدعم التالميذ والتلميذات يف الحصة عن طريق مساعدات 

فردية وعروض دعم تعليمية خاصة.

ويتم توىل ورعاية األطفال والشباب حتى إمتام شهادتهم املدرسية، تلك   

التي تتطابق مع امكانياتهم الفردية.

ملزيد من املعلومات، زوروا املوقع اإلليكرتوين التايل:  
http://sonderpaedagogik.bildung-rp.de/ 

unterricht-in-der-foerderschule

مدرسة ذوي االحتياجات الخاصة

يتم تقديم التوجيه املهني املدريس بصورة فردية، حيث إنه يف مدارس 

ذوي االحتياجات الخاصة يتم الحصول عىل شهادة تأهيل مهني أو 

شهادات مدرسية خاصة )شكل خاص لشهادة التأهيل املهني، تطور كامل 

بشهادة يف مجال التشجيع والدعم(. ويتعلم التالميذ والتلميذات تطوير 

املفاهيم والتصورات املتعلقة مبستقبلهم الوظيفي ويتعلموا أيضاً مشاركة 

أبائهم الفعالة.
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إن التدريب املهني املزدوج يف والية راينالند-بفالز مضمون بفضل مدرسة   

تدريب مهني ذات انجاز عال.

وتعمل الدقة العالية بني أشكال املدارس املختلفة عىل تسهيل الوصول إىل   

مؤهالت تعليمية متقدمة.

ولقد تّم تطوير مسارات التدريب املهني واالختياري يف املدرسة، حتى   

ميكن الحصول عىل إمكانية لإللتحاق الدقيق واملناسب باملدرسة. 

 

ولقد تّم التوسع يف عروض التعليم ملدارس الرتبية االجتامعية املتخصصة   

)تأهيل وتدريب املربيني واملربيات واملرشفني عىل رعاية العجزة(، حتى 

ميكن تقديم الدعم مبكراً لألطفال وملساعدة ودعم التحول الدميوغرايف.

ملزيد من املعلومات، زوروا املوقع اإلليكرتوين التايل:
http://berufsbildendeschule.bildung-rp.de

وسوف يتم دعم وتشجيع التالميذ والتلميذات دعمــًا فردياً، 

ومن خالل تنظيم الحصص يف مرونة ويرس ميكن الحصول عىل 

أماكن ذات حجم أصغر للمدارس املهنية.

لقم تم توسيع الثانويات املهنية ذوات التخصصات اإلقتصادية والتقنية والصحية 

واإلجتامعية. وقم إزداد أعداد املدارس التخصصية من 30 ثانوية مهنية بـ 44 

إختصاص ومواد رئيسية يف سنة 2008 اىل 04 مدرسة مهنية ثانوية ب 60 إختصاص 

ومواد رئيسية يف سنة 2015.

ولقد تّم البدء بنجاح يف املحاولة املدرسية املتعلقة 

بالتأهيل الجزيئ يف مدرسة الرتبية االجتامعية 

املتخصصة وتطبيقها عىل مستوى الوالية.

:)BVJ( عرض خاص يف السنة التمهيدية املهنية

يف إطار االختبار التجريبي لقانون املدرسة فإنه سوف يتم البدء يف الحصة الشاملة يف العام 

الدرايس 2015/16 بداية من مقر واحد حتى عرشة مقرات مختارة.

 )BBS( مدرسة التأهيل املهني
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النظام املدريس يف راينالند-بفالز  املدارس املهنية 

الشاملة  املدرسة 
ملة  ملتكا ا
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4
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I املؤهل الثانوى   التعليم 
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مرتبط  تأهيل  مع 

لوظيفة با

التمهيدية  السنة 
ملهنية ا

املهنية  املدرسة 
املتخصصة العليا 

املهنية  املدرسة 
I العليا 

املهنية  املدرسة 
لعليا ا

التعليم األسايس املهني

التخصصية  املدرسة 
I املهنية 
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II املهنية 

I تأهيلية  ثانوية  شهادة 

العليا املختصصة  املدرسة  شهادة 

إمتام الشهادة املهنية
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الشهادة الثانوية

املهنية  املدرسة 
II العليا 

املهنية الثانوية  املتخصصة املدرسة 
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منذ أغسطس 2014 أصبح تطبيق حقوق ذوى االحتياجات الخاصة   

 باالختيار املطلق لألباء جزء من القانون املدريس بوالية رينالند-بفالز. 

ويف عام 2010 أصبحت والية رينالند-بفالز أوىل الواليات االتحادية، من 

خالل إعالنها عن خطة عمل لتطبيق حقوق ذوى االحتياجات الخاصة.

وقد صار اإلدراج املدريس واجبا أخالقيا لكل املدارس.  

وأصبح اإلدراج جزًءا اساسيــًا من تأهيل املعلمني بالجامعات ومن   

الحلقات العلمية الدراسية داخلها. 

وتقدم والية راينالند-بفالز الدعم املايل للبلديات لتطبيق اإلدراج املدريس.  

ملزيد من املعلومات، زوروا املوقع اإلليكرتوين التايل: 
http://inklusion.bildung-rp.de

االحتياجات  أصحاب  ودمج  إدراج 
الخاصة

وميكن ألولياء أمور األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إىل دعم 

تعليمي خاص أن يقرروا إما أن يذهب الطفل اىل مدرسة ذات دعم خاص أو مدرسة 

مخصصة لذوي االحتياجات الخاصة. وىف املدرسة ذات الدعم الخاص والقريبة مع 

محل اإلقامة يتعلم األطفال والشباب سواء من خالل الحاجة إىل دعم تعليمي خاص أو 

بدونها. ويدعم كل من معلمي الرتبية الخاصة ومعلمي ذوى االحتياجات الخاصة الهئية 

التدريسية النظامية باملدارس.

وىف نفس الوقت تتواجد شبكة من مدارس ذوى االحتياجات الخاصة التى يقترص بها 

التعليم عىل التالميذ والتليمذات الذين يحتاجون إىل دعم تعليمي خاص. 

وتحصل البلديات من صندوق الدعم الخاص مبهام التكافل االجتامعي عىل دعم إضايف 

من الوالية مقداره عرشة ماليني يورو سنوياً. 
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إن الحد األدىن من املعايري امللزمة للتوجيه الدرايس واملهني منصوص عليها   

يف إحدى التعليامت املتعلقة بجميع املدارس التقدمية.

ويُقام بشكل ملزم „يوم للتوجيه الدرايس والوظيفي“ يف املرحلة اإلعداية   

واملرحلة الثانوية. وعند اإلعداد لذلك تتعاون املدارس مع وكالة العمل 

والغرف املهنية واالقتصاد واملدارس املهنية ومع الجامعات.

ويقوم التعليم القائم عىل التدريب بنقل الخربات بصفة مبارشة للتالميذ   

والتلميذات من الواقع اليومي، ومن ذلك عىل سبيل املثال، الخربات 

أثناء التدريب العميل ويف يوم التدريب األسبوعي أو من خالل املرشوع 

املعروف باسم „لن يكون أحد بدون مؤهل درايس“ واملعروف اختصاراً 

.)KoA( باسم

ويقوم التالميذ والتلميذات بتوثيق طريقهم الشخيص فيام يُعرف باسم   

حقيبة اختيار الوظيفة.

وللحصول عىل مزيد من املعلومات حول هذا األمر ستجدها عىل الربابط اإللكرتوين 

التايل:
http://berufsorientierung.bildung-rp.de

التوجيه الدرايس واملهني  

وتقوم املدارس عىل هذه االسس بإنشاء تصور مدريس خاص للتوجيه 

الدرايس والوظيفي.

وبفضل هذا التعاون يكتسب التالميذ والتلميذات وأولياء أمورهم دعامً جيداً من 

أجل اتخاذ القرارات املستقبلية عند اختيار الدراسة والوظيفة.

ومتكن حقيبة االختيار الوظيفي بدعمها الهادف األباء واملعلمني ومسؤويل 

االستشارة املهنية والرشكات والشباب يف عملية اتخاذهم قرار ويف توجيههم سواء 

يف استكامل دراستهم أو يف القيام بعمل تدريب مهني.

ويعمل يوم التدريب العميل املتعلق بالتأهيل الدرايس للحصول عىل الشهادة املهنية عىل تزويد 

التالميذ والتلميذات عىل مدار العام برؤى ىف عامل سوق العمل وييرس لهم اختيار الوظيفه. 

ونسبة املترسبني من املدارس دون الحصول عىل مؤهل دراىس تعد ىف والية راينالند-بفالز أقل 

من املعدل العام بالنسبة لباقى الواليات األملانية.
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أبحاث الشباب وتجارب التالميذ   

يلتقي تالميذ وتلميذات 80 دولة سنوياً يف األوليمبياد الكيميايئ الدويل،   

وذلك لقياس قدراتهم يف مجال الكيمياء، فكل دولة تقوم بإرسال فريقها 

املكون من 4 أفراد.

إن املسابقة اإلقليمية للغات القدمية تتوجه إىل تالميذ وتلميذات املدرسة   

الثانوية املوهوبني واملهتمني باللغة الالتنية واللغة اليونانية القدمية.

نقاش الشباب   

إن توزيع املهام املهتدي بشعار أورويب يساهم يف دعم الوعي األورويب،   

ومبا أن املسابقة األوروبية تتوجه إىل جميع الفئات العمرية وجميع 

أنواع املدارس، فإن مسابقة التالميذ تعد عادة أول أحتكاك أورويب داخل 

املدرسة.

مسابقات/نجاحات

كام إن التعاون بني املدرسة واالقتصاد والجامعة يعد جزًءا اساسياً من جولة املسابقة لدعم 

وتشجيع النشئ يف العلوم الطبيعية. وتعد والية راينالند-بفالز – مقارنة بباقي الواليات 

االتحادية األخرى – من أكرث الواليات االتحادية مشاركة من حيث العدد. 

ويف عام 2013 كان املشارك األملاين األكرث ناجحاً واملشارك يف مسابقة „العلوم الدولية 

والهندسة امليكانيكية“ من والية راينالند-بفالز، وحصل يف مدينة فينكس بالواليات املتحدة 

األمريكية عىل الجائزة الثانية يف مجال الفيزياء وعلم الفلك.

حقق تالميذ وتلميذات والية راينالند بفالز عىل مستوى الواليات اإلتحادية نجاحاً 

باهراً يف املسابقة اإلتحادية واملعروفة باسم „نقاش الشباب“، ومنذ عام 2010 حقق 

هؤالء التالميذ والتلميذات املراكز األوىل والثانية أو ومرتني املركز الثالث. وثالث تالميذ 

وتلميذات من والية راينالند-بفالز حصلوا عىل مراكز جيدًة، مام ساهم يف إلحاقهم 

بربنامج مسابقة الخريجني الذي تنظمه مؤسسة هريت الوقفية بدعم من رئيس جمهورية 

املانيا اإلتحادية.
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حقوق األباء/حقوق التالميذ  عناوين مساعدة
إن حق أولياء األمور

يف اختيار املسار الدرايس ألوالدهم يظل حق أصيل ال يتغري؛  

لهم الحق يف املشاركة يف الحصة واملناسبات املدرسية لطفلهم، وذلك أثناء   

فرتة إلتحاقه بإحدي مدارس املرحلة االبتدائية أو الثانوية؛

ولهم الحق يف الحصول عىل معلومات عند بلوغهم سن الرشد: فأولياء أمور   

هؤالء التالميذ والتلميذات الذين هم يف سن البلوغ، لهم الحق بأن يستعلموا 

عن مسارهم املتعلق بالتدريب املهني.

إن حقوق أولياء األمور والتالميد والتلميذات يتم تحسينها وتوسيعها بفضل تقوية 

ومتكني لجنة املدرسة:

إذ أن متثيل املعلمني وأولياء األمور والتالميذ والتلميذات متساوياً، ولتلك   

املجموعات الثالث الحق يف التصويت أثناء إنعقاد املؤمتر العام.

ويتم اتخاذ اجراءات تطوير املدرسة وضامن الجودة بها باالتفاق مع لجنة   

املدرسة.

وتقوم إدراة املدرسة مبناقشة خطة السنة الدراسية مشاركة مع تلك اللجنة.   

  وزارة التعليم والبحث العلمي والتأهيل والثقافة واملعروفة اختصاراً بـ 
 )MBWWK(

Mittlere Bleiche 61, 55116 Mainz :وعنوانها  
هاتف: 16-0 (06131)  

poststelle@mbwwk.rlp.de :عنوان الربيد اإللكرتوين  
http://mbwwk.rlp.de :املوقع اإللكرتوين  

مكتب الرقابة والخدمات واملعروف اختصاراً )ADD(- مبدينة ترير  
Kurfürstliches Palais, Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier :وعنوانها  

هاتف: 9494-0 (0651)  
poststelle@add.rlp.de :عنوان الربيد اإللكرتوين  

http://www.add.rlp.de/Schulen-und-Kultur :املوقع اإللكرتوين  

فرع مكتب الـ ADD مبدينة كوبلنز   
Südallee 15-19, 56068 Koblenz :وعنوانها  

هاتف: 120-0 (0261)  
poststelle@add.rlp.de :عنوان الربيد اإللكرتوين  

دائرة الخدمات والرقابة مبدينة نويشتات أن در فالدناب    
Friedrich-Ebert-Straße 14, 57433 Neustadt a. d. W. :وعنوانها  

هاتف: 99-0 (06321)  
poststelle@add.rlp.de :عنوان الربيد اإللكرتوين  
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مجلس أباء والية راينالند-بفالز   
Mittlere Bleiche 61, 55116 Mainz :وعنوانه  

هاتف: 2928- / 16-2926 (06131)  
leb@mbwwk.rlp.de :عنوان الربيد الكرتوين  

http://leb.bildung-rp.de :املوقع اإللكرتوين  

مكتب تنسيق العمل ألولياء األمور    
Mittlere Bleiche 61, 55116 Mainz :وعنوانه  

elternarbeit@mbwwk.rlp.de :عنوان الربيد الكرتوين  
http://eltern.bildung-rp.de :املوقع اإللكرتوين  

املعهد الرتبوي اإلقليمي لوالية رايالند بفالز   
Butenschönstraße 2, 67346 Speyer :وعنوانه  

هاتف: 659-0 (06232)  
pl@pl.rlp.de :عنوان الربيد الكرتوين  

http://www.pl.rlp.de :املوقع اإللكرتوين  
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