النظام المدرسي البافاري
اآلباء واألمهات األعزاء,
نريد أن ندعم كل طفل بأفضل طريقة ممكنة .وهذا هو السبب في أن نظامنا المدرسي البافاري المتميز يوفر
مسارات تعليمية مختلفة .نقدم لكم هنا لمحة عامة عن اإلمكانيات المختلفة التي تفتح لطفلك بعد المدرسة
اإلبتدائية.
كل نوع من المدارس الثانوية في بافاريا يوفر اإلتصال وكل شهادة ترك المدرسة توفر الفرصة لبدء التدريب
المهني أو لهدف للحصول على درجة أعلى في المستقبل  -وصوال إلى التأهيل العام لدخول الجامعة.
ويوفر نظام المدارس البافارية المتميز أفضل الظروف لتكييف المسار التعليمي مع التطور الفردي لطفلك.
المدرسة المناسبة هي التي تمنح طفلك أفضل فرصة لتطوير مواهبه الخاصة والتعلم ببهجة ونجاح.
نتمنى لكم ولطفلكم كل التوفيق في تعليمهم اإلضافي!
وزير الدولة البافاري للتعليم والثقافة البروفيسور الدكتور السيد مايكل بياتسولو
المفتشة العامة في وزارة التعليم والثقافة والية بافاريا السيدة آننا شتولتس
نظام المدارس البافارية المتنوعة
المدرسة اإل بتدائية هي المدرسة األولى والمشتركة لجميع األطفال .وفي نهاية المرحلة اإلبتدائية يكون
اإلنتقال إلى المدارس الثانوية هو هن طريق المدارس المتوسطة أو المدارس اإلعدادية أو المدارس الثانوية.
يمكن التسديل لدى مدرسة إدارة األعمال اإلقتصادية بإنتظام من السنة السابعة فصاعدا .ويمكن إجراء تغيير
بين أنواع المدارس الرائدة في مجال التعليم العالي مع تطور األداء المقابل للطفل .تفتح كل شهادة ترك
المدرسة مسارات وإتصاالت جديدة.
بعد التخرج من المدرسة المتوسطة (تخرج ناجح أو مؤهل من المدرسة المتوسطة):
 التدريب المهني:
في النظام المزدوج :المدرسة المهنية
مدرسة بدوام كامل :المدرسة المهنية
 التالي :المدرسة الفنية أو األكاديمية الفنية أو المدرسة الثانوية المهنية ()BOS

بعد شهادة ترك المدرسة المتوسطة (في المدرسة الثانوية ،مدرسة إدارة األعمال اإلقتصادية أو في فرع M
من المدرسة المتوسطة):
 التدريب المهني:
في النظام المزدوج :المدرسة المهنية
مدرسة بدوام كامل :المدرسة المهنية
 التالي :المدرسة الفنية أو األكاديمية الفنية أو المدرسة الثانوية المهنية ()BOS
 المدرسة الثانوية المهنية ()FOS
 المدارس الثانوية (الدرجات العليا)
حيث يحضر مدرسة ذوي اإل حتياجات الخاصة األطفال والشباب من ذوي اإل حتياجات التعليمية الخاصة مع
التركيز على اللغة والتعلم والنمو العاطفي واإلجتماعي والسمع والبصر والنمو البدني والحركي أو النمو
العقلي.
و تقوم مدارس المرضى بتعليم التالميذ الموجودين في المستشفيات أو المؤسسات المماثلة.
طلب اإلستشارية والدعم
سوف يدعمك معلمو المدارس اإلبتدائية في إتخاذ قرار اإل لتحاق بمدرسة ثانوية من خالل تقديم المشورة
والدعم المكثفين .وبنفس الطريقة ،يقدم مستشارو المدارس الثانوية (المدربون اإلنتقاليون) معلومات  -بما
في ذلك المدارس اإلبتدائية المحلية إذا لزم األمر  -وكذلك معلمي المدارس الثانوية.
وباإلضافة إلى ذلك ،يساعد المدرسون اإلستشاريون وعلماء النفس في المدارس ومراكز المشورة المدرسية
الحكومية على إ ختيار المسار التعليمي.
يمكن اإلطالع على اإلستشارية الشخصية حول الوظائف المدرسية هنا:





معلمو المدارس اإلبتدائية
تقديم المشورة للمعلمين وعلماء النفس في المدارس وعلماء النفس في المدارس
المدربون اإلنتقاليون (مستشارو المدارس الثانوية)
مراكز اإلرشاد المدرسي الحكوميwww.schulberatung.bayern.de :

