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معلومات 1

كلمة ترحيب
عزيزاتي القارئات ،أعزائي القراء،
يوجد في مدينة براونشفايغ  40مدرسة مع برامج تعليمية تكميلية للتالميذ في سن المدرسة .وكل مدرسة فريدة من
نوعها في تشكيل أولوياتها ،والعروض الخاصة ،واللغات األجنبية ،وأكثر من ذلك بكثير.
على األقل في السنة الرابعة من المدرسة االبتدائية ،عند االنتقال إلى براونشفايغ ،أو تغيير المدرسة داخل المدينة،
أو بعد إنهاء المرحلة الثانوية  ،1يطرأ هذا السؤال على أولياء األمور ،ولكن أيضًا على التالميذ ،أي من المدارس
التكميلية المختلفة تناسب احتياجاتهم الخاصة.
هذا الكتيب موجه ألولياء األمور ،والتالميذ ،ومراكز المشورة ،وبالطبع أيضًا لجميع األطراف المعنية األخرى،
وينبغي أن يسهل اتخاذ القرار بشأن المدرسة المستقبلية .وهو يخلق المزيد من الشفافية في مجال الخدمات التعليمية
في مدينة براونشفايغ من خالل تقديم لمحة عامة أولية حول طبيعة المدارس التكميلية الفردية في شكل مقارن .كما
يتضمن أيضًا وصفًا ألنواع المدارس المختلفة ،ومعلومات حول االنتقال إلى أي مدرسة تكميلية ،ومعلومات عملية
متعلقة بالشؤون المدرسية.
سوف تجد لمحة عامة عن المدارس األساسية ،والمدارس المتوسطة ،والمدارس الثانوية العامة ،ومدارس ذوي
االحتياجات الخاصة ،والمدارس الشاملة المتكاملة ،ومدارس التعليم المهني الكائنة تحت رعاية المدينة وغيرها.
من الموقع
يمكن أيضًا تنزيل الكتيب كوثيقة
أتمنى لكم قراءة مفيدة وسنة دراسية ناجحة.
السيد

أولريش ماركورت
عمدة المدينة

معلومات 2

معلومات
مساعدات في اتخاذ القرار

عند االنتقال من المدرسة االبتدائية إلى مدرسة تكميلية ،يتمتع أولياء األمور بحرية إختيار نوع المدرسة وأيضا المدرسة نفسها التي
سيلتحق بها أطفالهم في المستقبل .وتتوفر العديد من الوسائل المساعدة من أجل اختيار أفضل مدرسة للطفل
• في الصف الرابع ،يتم تقديم جلستين استشاريتين على األقل ألولياء األمور في المدرسة االبتدائية .ويتلقون عندئذ معلومات حول
التطوير الفردي للتعلم ،ومستوى األداء ،والسلوك العملي واالجتماعي لطفلهم ،والمدارس التكميلية ،والبرامج التعليمية.
باإلضافة إلى ذلك ،تقدم المدارس االبتدائية فاعليات إعالمية عن مختلف أنواع المدارس التكميلية ،والشهادات الدراسية ،وخيارات
• تغيير نوع المدرسة.
تقوم المدارس التكميلية بتنظيم فاعليات إعالمية ،وما يسمى بـ «أيام الباب المفتوح» ،وعروض أخرى للمساعدة في اتخاذ القرار.
•

دورا مه ًما لدى جميع التالميذ وأولياء أمورهم عند
وتلعب معايير مختلفة ،مثل رعاية اليوم الكامل أو عرض اللغات األجنبيةً ،
اختيار المدرسة المستقبلية .ويمكن أيضًا أن تكون ً
دليل جيدًا عندما يتعلق األمر بالقرار النهائي .ويجب أن يساعد هذا الكتيب في
الحصول على االنطباع األول ،والمقارنة بين أنواع المدارس المختلفة والمدارس نفسها وفقًا لمعايير معينة ،وتوفير المعلومات
األساسية كذلك .وللحصول على معلومات مفصلة ،يُنصح بزيارة الموقع اإللكتروني للمدرسة المعنية.

إجراءات التسجيل

تعتبر مدينة براونشفايغ بأكملها نطاقًا للمدارس التكميلية .وبالتالي ،يمكن اختيار المدرسة بحرية .ويكون أولياء األمور مسؤولون عن
تسجيل أطفالهم بأنفسهم في المدرسة التي يختارونها خالل الفترة المحددة لذلك .وسيتم إعالمهم بفترات التسجيل في الوقت المناسب
من قِبل المدارس االبتدائية .عادة ما تكون المواعيد في أبريل أو مايو .وتكون مواعيد التسجيل بالمدارس الشاملة المتكاملة
قبل مواعيد التسجيل في مدارس التعليم العام األخرى .وتكون شهادة الفصل الدراسي األول من الصف الدراسي الرابع مطلوبة لعملية
التسجيل .وتختلف أوقات التسجيل في برامج التعليم ذات الدوام الكامل في مدارس التعليم المهني في براونشفايغ من مدرسة إلى
أخرى ،ويمكن العثور عليها على المواقع اإللكترونية المختصة.
يمكنك تحديد خمس رغبات بخصوص المدرسة .وإذا كانت عمليات التسجيل
في نموذج التسجيل للمدارس الشاملة المتكاملة ،
أكثر من المقاعد الشاغرة المتاحة ،فسيتم تخصيص األماكن عن طريق إجراء قرعة .وقد يؤدي
في المدارس الشاملة المتكاملة
ذلك إلى حصول التالميذ على مكان في مدرسة شاملة متكاملة خالف المدرسة المرغوب فيها ،أو عدم الحصول على مكان في أي
مدرسة شاملة .وفي هذه الحالة ،يتعين على أولياء األمور تسجيلهم في نوع مدرسة أخرى يختارونها.
وفي حالة المدارس األساسية ،والمدارس المتوسطة ،والمدارس الثانوية العامة ،قد يتم رفض التسجيل في مدرسة معينة ،إذا تم تجاوز
ونظرا لوجود الحق في مكان في مدرسة من النوع المختار والبرنامج التعليمي المختار داخل المنطقة التعليمية
عدد األماكن المتاحة.
ً
في براونشفايغ ،يحصل التلميذ بالتأكيد على مكان في هذا النوع من المدارس.

معلومات 3

احتياجات الدعم التعليمي الخاصة

يتمتع أولياء أمور التالميذ ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة المعترف بها بحرية االختيار سواء لاللتحاق بمدرسة لذوي االحتياجات
الخاصة أو مدرسة تكميلية عامة .وعند االنتقال إلى مدرسة عامة ،من المفيد إعالم المدرسة مسبقًا  -حتى قبل مواعيد التسجيل  -بشكل
غير ملزم حول االلتحاق المخطط له بالمدرسة ،بحيث يمكن إعداد المباني أو توفير وسائل المساعدة الضرورية األخرى حتى اليوم
األول للدراسة .يمكن العثور على النموذج ذي الصلة بعنوان «التغيير إلى المدرسة التكميلية :تشكيل حاالت االنتقال» على الموقع
اإللكتروني لوزارة الثقافة في والية سكسونيا السفلى
http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/
der-wechsel-an-die-weiterfuehrende-schule-uebergaenge-gestalten-134900.html
إذا كان هناك شك في وجود احتياجات تعليمية خاصة ،يجوز ألي من أولياء األمور أو المعلمين الدعوة إلى عمل إجراءات للتحقق من
ذلك .وتبدأ إدارة المدرسة في إجراءات إعداد تقرير دعم في حالة الشك المبرر .ويشارك أولياء األمور في هذا األمر عن كثب .ويتم
أخذ القرار الخاص بشأن ما إذا كانت هناك حاجة للدعم من قِبل الهيئة اإلقليمية إلدارة المدارس في والية سكسونيا السفلى ،ويكون هذا
مبنيًا على أساس التقرير.

النفاذية والمسار التعليمي الثاني

القرار بشأن نوع مدرسة معين وشهادة دراسية معينة ليس نهائيًا .وإذا اتضح أن التلميذ يعاني من شعور بقلة التحدي أو زيادة في
اإلرهاق بسبب نوع المدرسة التي يدرس بها ،فمن الممكن التبديل بين أنواع المدارس .ويمكن أن يطلب ذلك أولياء األمور ،وكذلك
وأخيرا ،يقرر اجتماع معلمي الفصل ما إذا كان االنتقال ممكنًا أم ال بنا ًء على
التالميذ البالغون .ونوصي بالتشاور مع المعلمين مسبقًا.
ً
تطور التعلم واألداء .وعند االلتحاق بإحدى المدارس الشاملة المتكاملة ،فإن تغيير نوع المدرسة ليس ضروريًا تما ًما ،حيث يؤدي
التمايز الداخلي والمتخصص إلى مراعاة القدرات الفردية للتالميذ الفرديين.
حتى بعد إتمام المرحلة الثانوية األولى في أي مدرسة للتعليم العام ،يمكن الحصول على (مزيد) من الشهادات الدراسية إذا تم استيفاء
المتطلبات المناسبة :إما عن طريق التسجيل في مدرسة ثانوية عليا أو في مدرسة للتعليم المهني .وتقدم مدارس التعليم المهني العديد
من البرامج التعليمية وجميع الشهادات الدراسية.
ويمتلك البالغون أيضًا فرصة الحصول على شهادة دراسية من خالل المسار التعليمي الثاني .في براونشفايغ ،يمكن الحصول على
شهادة الثانوية العامة ،وشهادة التأهيل للدراسة بجامعات العلوم التطبيقية مجانًا في مدرسة تعليم الكبار „كوليج“ وفي المدرسة الثانوية
المسائية .وبينما يحضر إلى المدرسة الثانوية المسائية األشخاص العاملون ،ال يُسمح لطالب مدرسة تعليم الكبار بالعمل بانتظام ،ألنه
يتم إعطاء الدروس على مدار النهار وبدوام كامل .وتوفر المؤسسات التعليمية األخرى أيضًا فرصة الحصول على شهادات دراسية.
ولكن تكون هناك رسوم في العادة.

معلومات 4

اللغات األجنبية في مدارس مدينة براونشفايغ
المدرسة األساسية

• اللغة اإلنجليزية باعتبارها اللغة األجنبية اإللزامية األولى
• قد تكون اللغة األجنبية الثانية ممكنة كلغة اختيارية

المدرسة المتوسطة

• اللغة اإلنجليزية باعتبارها اللغة األجنبية اإللزامية األولى
• اللغة األجنبية الثانية ممكنة كلغة اختيارية إلزامية بداية من الصف 6

المدرسة الثانوية
العامة

•
•
•
•
•
•
•

المدرسة الشاملة
المتكاملة

المرحلة الثانوية األولى:
اللغة اإلنجليزية باعتبارها اللغة األجنبية اإللزامية األولى
لغة أجنبية إلزامية ثانية بداية من الصف 6
(في مدرسة فيلهلم الثانوية العامة ممكنة بالفعل من الصف )5
في حالة المدارس الثانوية العامة ذات الطابع اللغوي تكون هناك لغة أجنبية إلزامية ثالثة بداية من
الصف 8
لغة أجنبية ثالثة كلغة اختيارية ممكنة بداية من الصف 8
المرحلة الثانوية الثانية:
في الصف  ،11تكون هناك لغتان أجنبيتان إجباريتان ،إما واحدة مستمرة من المرحلة الثانوية األولى
أو واحدة جديدة تبدأ من الصف  11فصاعدًا
بداية من الصف  ،11يجب البدء بدراسة لغة أجنبية ثانية وأخذها بشكل مستمر حتى الحصول على
شهادة الثانوية العامة ،إذا كان قد تم دراسة لغة أجنبية واحدة فقط في المرحلة الثانوية األولى
بداية من الصف  ،12يجب مواصلة دراسة لغة أجنبية واحدة على األقل

المرحلة الثانوية األولى:
• اللغة اإلنجليزية باعتبارها اللغة األجنبية اإللزامية األولى
• لغة أجنبية ثانية ممكنة كلغة اختيارية إلزامية بداية من الصف 7
المرحلة الثانوية الثانية :انظر المدرسة الثانوية العامة

من أجل التمكن من االلتحاق بالمرحلة الثانوية العليا في وقت الحق ،ال يشترط في المدرسة األساسية أو المدرسة المتوسطة أو
المدرسة الشاملة المتكاملة أخذ لغة أجنبية ثانية كمادة اختيارية إلزامية في المرحلة الثانوية األولى .وفي المدارس الشاملة المتكاملة
والمدارس الثانوية العامة ،وكذلك مدارس التعليم المهني ،يمكن تعلم لغة أجنبية ثانية بداية من الصف  ،11وهي شرط أساسي
للحصول على شهادة الثانوية العامة .ومن ناحية أخرى ،يكون تعلم لغة أجنبية ثانية إلزامي لالنتقال من المدرسة األساسية ،أو المدرسة
المتوسطة إلى المدرسة الثانوية العامة في المرحلة الثانوية األولى.
يمكن إلقاء نظرة عامة مفصلة على اللغات األجنبية المقدمة في مدارس براونشفايغ على الموقع
https://www.braunschweig.de/leben/schule_bildung/schulportal/schulen/
fremdsprachenangebote.html

معلومات 5

الدعم المالي عبر حزمة التعليم والمشاركة

تهدف حزمة التعليم والمشاركة إلى تمكين جميع األطفال والشباب من االستفادة من العروض المقدمة في المدرسة ووقت الفراغ.
ولهذا ،يمكن لألسر ذات الدخل المنخفض التقدم بطلب للحصول على خدمات من حزمة التعليم والمشاركة .ويسمح ذلك لألطفال
والشباب بالمشاركة في الفعاليات المدرسية ،مثل الرحالت المدرسية ،والنزهات ،ووجبات الغداء ،واألنشطة المقامة في النوادي
الرياضية أو الموسيقية .ويمكن أيضًا تمويل الدروس الخصوصية ،وتكلفة تنقل التالميذ ،واللوازم المدرسية من ذلك.
وتكون االستفادة من هذه الخدمات متاحة لألطفال ،والمراهقين ،والشباب من األسر التي تتلقى إعانة البطالة من النوع الثاني ،أو
اإلعانة االجتماعية ،أو المساعدة االجتماعية ،أو المزايا المقدمة بموجب قانون إعانة طالبي اللجوء ،أو إعانة السكن ،أو عالوة
األطفال .ويمكن أيضًا دعم األطفال من األسر التي ال تتلقى أيًا من المزايا المذكورة أعاله ولكن لديهم دخل منخفض ،من خالل حزمة
الدعم والمشاركة.
يمكن االطالع على مزيد من المعلومات ،واستمارات التسجيل ،وبيانات االتصال الخاصة بحاالت االستفسار على الموقع
www.braunschweig.de/but

الدعم المالي من خالل صناديق دعم األغراض المدرسية

تدعم صناديق دعم األغراض المدرسية في براونشفايغ األطفال والشباب من األسر المستحقة لإلعانات ،والذين يحتاجون إلى دعم
مالي لمستلزماتهم المدرسية .المستحقون لإلعانة هم األطفال والشباب الذين يلتحقون بمدرسة عامة أو مهنية وتحصل عائالتهم على
إعانات معينة .لمزيد من المعلومات حول خيارات الدعم ،اتصل بمدرستك المحلية.

مراكز المشورة

ستجد في الصفحات التالية لمحة عامة عن مراكز المشورة المجانية في مدينة براونشفايغ ،والتي تقدم أيضًا المشورة بشأن مواضيع
المدرسة والصعوبات المتعلقة بااللتحاق بالمدرسة .وتكون بعض مراكز المشورة متخصصة في الوافدين الجدد .وهي توفر ،باإلضافة
إلى التوجيه في البيئة الجديدة ،أيضًا المساعدة في موضوع المدرسة والتعليم.

معلومات 6

استشارات التعليم المدرسي ()SchuBS
Schild 4
38100 Braunschweig
هاتف( 0531 - 470 3216:السيدة /هارتفيش)
( 0531 - 470 3271السيدة /فيرلي)
البريد اإللكترونيschubs@braunschweig.de :
الموقع اإللكترونيwww.braunschweig.de/schubs :
اختصارا  - SchuBSأولياء أمور التالميذ الجدد في مدينة براونشفايغ،
تستهدف استشارات التعليم المدرسي في براونشفايغ -
ً
والذين يبحثون عن مدرسة تكميلية .وهي توفر الدعم ألولياء األمور من خالل عرض استشارة حول الموضوعات المتعلقة
بنظام المدارس في والية سكسونيا السفلى ،والخدمات التعليمية في مدينة براونشفايغ .وبنا ًء على الطلب ،يتم تقديم توصية لنوع
المدرسة ،وتوضيح مسار مدرسي محتمل .وتُسمِ ي  SchuBSأيضًا المدارس التي توجد بها أماكن شاغرة.

مكتب قضايا الهجرة
Auguststraße 9-11
		
Braunschweig 38102
هاتف0531 470 - 7360:
		
migrationsfragen@braunschweig.de
www.braunschweig.de/leben/soziales/migration
يقدم مكتب قضايا الهجرة المشورة للمهاجرين بشأن مختلف القضايا المتعلقة بالهجرة واالندماج ،بما في ذلك أيضًا التعليم
المدرسي .وإذا لزم األمر ،يتم أيضًا توفير مترجم أو مترجمة.

قسم األطفال والشباب واألسرة  -إدارة المساعدات التربوية العامة
Eiermarkt 4-5
		
Braunschweig 38100
هاتف0531 47084 - 15:
		
kinder.jugend.familie@braunschweig.de
www.braunschweig.de/leben/soziales/erziehungshilfe/allgemeine
تقدم إدارة المساعدات التربوية العامة التابعة لقسم شؤون األطفال والشباب واألسرة المشورة المجانية لألطفال والشباب ،وأولياء
األمور في األمور المدرسية ،ولكن أيضًا فيما يتعلق بالقضايا التربوية ،والمشاكل األسرية ،ومختلف االهتمامات األخرى.

الخدمة الطبية للشباب
Hamburger Straße 226
		
Braunschweig 38114
هاتف0531 470 - 7077:
		
gesundheitsamt@braunschweig.de
www.braunschweig.de/leben/gesundheit/gesundheitsdienst/kindergesundheit/kinder.html
تقديم المشورة ألولياء األمور ،والتالميذ ،والموظفين التربويين في مسائل الصحة البدنية ،والعقلية ،والنفسية للشباب.
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وكالة الكفاءة في براونشفايغ
An der Neustadtmühle 3
Braunschweig 38100
kompetenzagentur@braunschweig.de
www.kompetenzagentur-braunschweig.de
تقدم وكالة الكفاءة المشورة للشباب بداية من سن  15عا ًما حول موضوعات تتعلق باالنتقال من المدرسة إلى العمل :التوجيه
المهني ،والتدريب ،والمهارات الخاصة .وهي تقدم الدعم في إجراءات التقدم لوظيفة ما ،وتوضح للشباب نقاط قوتهم.
المشورة النفسية واالجتماعية لألسر األجنبية  -مكتب الصحة في براونشفايغ
Hamburger Straße 226
		
Braunschweig 38114
هاتف -72 :أو0531 47070 - 19
www.braunschweig.de/leben/gesundheit/gesundheitsdienst/beratungsangebot/psycho-sozial
المشورة متعددة اللغات ،إذا لزم األمر بمساعدة مترجم شفوي ،ال سيما فيما يتعلق بالمسائل الصحية (مثل اإلعاقة ،واألمراض
النفسية ،واضطرابات التعلم) ،ولكن أيضًا في األمور التربوية.

المركز اإلقليمي للمشورة والدعم والمدرسة الشاملة ()RZI
 مركز الهيئات الحكومية في براونشفايغ ،شارع - HusarenstraßeHusarenstraße 75
Braunschweig 38102
هاتف0531 48438 - 38:
frauke.mueller@nlschb.niedersachsen.de
 RZIهي نقطة االتصال المركزية لمجلس إدارة المدارس في والية سكسونيا السفلى الخاص بالتالميذ ،واآلباء ،وأولياء األمور،
والعاملين في المدارس ،والمدارس ،والندوات الدراسية ،ورعاة المدارس مع المسائل المتعلقة بالمدرسة الشاملة.

المسارات التعليمية في اإلطار التكميلي في مدينة براونشفايغ

سوف تجد في الصفحة التالية لمحة عامة عن المسارات التعليمية الممكنة داخل الخدمات التعليمية في مدينة براونشفايغ .ال ندعي
بأن هذا العرض التقديمي كامل ،بل يعرض فقط البرامج التعليمية المقدمة في هذا الكتيب .وبالتالي لم تؤخذ برامج التأهيل المهني في
االعتبار.
وخاصة في حالة مدارس التعليم المهني ،يكون هناك لوائح مختلفة للتمكن من االلتحاق ببرنامج دراسي .إذا كانت لديك أي أسئلة،
يمكن أن تقدم مدارس التعليم المهني بنفسها ،وكذلك قسم المشورة المهنية في وكالة العمل ،الدعم إليك في ذلك.

معلومات 8

•
•

شهادة HS

مدرسة ذوي االحتياجات
الخاصة
(الشهادة الدراسية الممكنة
مرتبطة بأولوية الدعم)

ال توجد شهادة*

 Iالتعليم الثانوي

* ينطبق على التالميذ الذين التحقوا بمدرسة ابتدائية لمدة  9سنوات على األقل ،ثم التحقوا بالمرحلة الثانوية األولى بدون إتمام الدراسة.
يمكن االنتقال بين األنواع الفردية للمدارس إذا تم استيفاء المتطلبات المعنية.

)(IGS

المدرسة الشاملة المتكاملة

المدرسة
المتوسطة

المدرسة األساسية

ال توجد شهادة*  /شهادة  / HSشهادة  / RSشهادة التعليم الثانوي المتقدم 1

شهادة RS

مدرسة التعليم المهني

(الصفوف )12 - 11

BEK

BVJ

سنة أو سنتين

شهادة التعليم الثانوي المتقدم 1

(الصفوف )13 - 11

الثانوية العامة المهنية

المدرسة المهنية المتخصصة

المدرسة المهنية المتخصصة

مدرسة االلتحاق بمهنة

 IIالتعليم الثانوي

المدرسة الثانوية
العامة

المدرسة الثانوية العامة
IGS

المرحلة الثانوية العليا

شهادة الثانوية العامة/
البكالوريا

شهادة التأهيل للدراسة
بجامعات العلوم التطبيقية –
الجزء المدرسي

شهادة التأهيل للدراسة
بجامعات العلوم التطبيقية

شهادة RS
Iالمتقدم Sek. I

شهادة HS

المسارات التعليمية في اإلطار التكميلي في مدينة براونشفايغ
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المدرسة األساسية
[] Hauptschule

خريطة موضحة للمدارس األساسية

في المدرسة األساسية ،يدرس التالميذ التعليم العام األساسي .ويتم تمكينهم هناك من توجيه أنفسهم مهنيًا .وتم تصميم الدروس لتستند
إلى مواقف مشابهة للحياة الحقيقية ومتطلبات العمل.
اللغة اإلنجليزية هي اللغة األجنبية األولى من الصف  .5ومن الصف  ،6يمكن للتالميذ اختيار لغة أجنبية ثانية ،إذا كانت إنجازاتهم
جيدة إلى درجة تمكنهم من االنتقال إلى المدرسة الثانوية العامة بعد الصف  .6ومن الصف  ،9يتم تدريس الرياضيات واللغة
اإلنجليزية في الدورات المتخصصة  Gو .Eوفي حين أن الدروس في الدورة المتخصصة  Gتتوافق مع المتطلبات األساسية ،تكون
المتطلبات في الدورة المتخصصة  Eمرتفعة .وبالتالي ،يمكن مراعاة نقاط القوة الفردية بشكل أفضل .وبداية من الصفين  6و،8
يختار التالميذ مواد اختيارية إلزامية محددة ،ويمكنهم بالتالي تحديد أولويات تتوافق مع اهتماماتهم.
اعتبارا من الصف  .7وفي الصفوف من  8إلى  ،10يكون هناك تعاون وثيق
يتم تنفيذ تدابير ذو توجه مهني لمدة  60يو ًما على األقل
ً
مع المدارس المهنية .وفي هذه الصفوف ،يتم إجراء جزء من الدروس في المدارس المهنية والمؤسسات.

المدرسة األساسية 10

لمن يرغب في التحويل إلى المدرسة األساسية
لمواصلة الدراسة بها  ،فإن هذا يتاح في
مدارس تحت رعاية مدينة براونشفايغ .كما
يمكن أيضا اختيار مدارس ذات رعاية حرة.

يدرس التالميذ في المدرسة األساسية في الصفوف من  5إلى  .9ويمكن االلتحاق بالصف  10طواعية .وبعد الصف  ،9يمكن
الحصول على شهادة التعليم األساسي .وفي نهاية الصف  ،10يمكن الحصول على الشهادة الثانوية  - 1شهادة التعليم األساسي،
والشهادة الثانوية  - 1شهادة التعليم المتوسط  ،وشهادة التعليم الثانوي المتقدم  .1وللحصول على إحدى الشهادات الدراسية ،يجب
اجتياز االمتحان النهائي بنجاح.

الشهادات الدراسية الممكنة
شهادة التعليم األساسي
الشهادة الثانوية  - 1شهادة التعليم األساسي
الشهادة الثانوية  - 1شهادة التعليم المتوسط
شهادة التعليم الثانوي المتقدم 1

المدرسة األساسية 11

المدرسة المتوسطة
[] Realschule

خريطة موضحة للمدارس المتوسطة

تقدم المدرسة المتوسطة للتالميذ تعلي ًما عا ًما متقد ًما .وعلى عكس المدرسة األساسية ،يتم التوجيه المهني بشكل عام .وعالوة على ذلك،
يكون التوجيه إلى الدراسة الجامعية ممكن أيضًا .وتقوم المدرسة المتوسطة باإلعداد لتدريب مهني الحق ،أو لدراسة جامعية الحقة.
وبداية من الصف  ،9يتم اختيار مجال التخصص .وبصفة عامة ،يتم تقديم مجال التخصص للغات األجنبية ،ومجال تخصص واحد
على األقل لالقتصاد ،أو التكنولوجيا ،أو الصحة والشؤون االجتماعية.
تكون اللغة اإلنجليزية هي اللغة األجنبية األولى بداية من الصف  .5ويمكن اختيار لغة أجنبية ثانية كدورة اختيارية إلزامية في الصف
 .6وبداية من الصف  ،9يمكن تدريس الرياضيات واللغة اإلنجليزية في الدورات المتخصصة  Gو .Eوفي حين أن الدروس في
الدورة المتخصصة  Gتتوافق مع المتطلبات األساسية ،تكون المتطلبات في الدورة المتخصصة  Eمرتفعة .وبالتالي ،يمكن مراعاة
نقاط القوة الفردية للتالميذ بشكل أفضل.
المدرسة المتوسطة 12

لمن يرغب في التحويل إلى المدرسة المتوسطة
لمواصلة الدراسة بها  ،فإن هذا يتاح في
مدارس تحت رعاية مدينة براونشفايغ .كما
يمكن أيضا اختيار مدارس ذات رعاية حرة.

يتم بداية من الصف  7تنفيذ تدابير ذات توجه مهني ،ومن الصف  9وفقًا لمجال التخصص .ويتم تنفيذ هذه التدابير بداية من الصف 8
على مدار  30يو ًما على األقل.
يدرس التالميذ في المدرسة المتوسطة في الصفوف من  5إلى  .10وفي نهاية الصف  ،10يمكن الحصول على الشهادة الثانوية
 - 1شهادة التعليم األساسي ،والشهادة الثانوية  - 1شهادة التعليم المتوسط  ،وشهادة التعليم الثانوي المتقدم  .1وللحصول على إحدى
الشهادات الدراسية ،يجب اجتياز االمتحان النهائي بنجاح .وإذا تم ترك المدرسة المتوسطة بعد الصف  ،9يمكن اعتماد الحصول على
شهادة التعليم األساسي في الشهادة من خالل مالحظة المعادلة.

الشهادات الدراسية الممكنة
شهادة التعليم األساسي
الشهادة الثانوية  - 1شهادة التعليم األساسي
الشهادة الثانوية  - 1شهادة التعليم المتوسط
شهادة التعليم الثانوي المتقدم 1

المدرسة المتوسطة 13

المدرسة الثانوية العامة
[]Gymnasium

خريطة موضحة للمدارس الثانوية العامة
تقدم المدرسة الثانوية العامة تعلي ًما عا ًما واسعًا ومتعمقًا .ويمكنهم الحصول على المهارات التي تجعلهم مستعدين للدراسة الجامعية
والتدريب المهني .وتنقسم الثانوية العامة إلى المرحلة الثانوية األولى والمرحلة الثانوية الثانية (المرحلة الثانوية العليا).

المرحلة الثانوية األولى

تشمل المرحلة الثانوية األولى الصفوف من  5إلى  .10ويتم إعطاء التالميذ الفرصة لتطوير جميع المعارف ،والمهارات ،والقدرات
الالزمة لاللتحاق الناجح بالمرحلة الثانوية العليا .وتتكون الدروس من الدروس اإللزامية واالختيارية .وتقدم بعض المدارس الثانوية
أيضًا دروسًا في الصفوف من  8إلى  ،10والتي تسمح بالتركيز على مجاالت تخصص محددة (مثل اختصاص العلوم الطبيعية أو
اختصاص الموسيقي-الفني) .ويتم تنفيذ تدابير التوجيه المهني بداية من الصف السابع .وتستمر اللغة األجنبية التي تبدأ في المدرسة
االبتدائية  -عادة ما تكون اللغة اإلنجليزية  -في الصف  .5وبد ًءا من الصف  ،6يلزم أخذ لغة أجنبية ثانية .ويمكن اختيار لغة أجنبية
ثالثة باعتبارها مادة اختيارية إلزامية أو مادة اختيارية في الصف  ،8إذا تم تقديمها في المدرسة المعنية.
المدرسة الثانوية العامة 14

لمن يرغب في التحويل إلى المدرسة الثانوية
العامة لمواصلة الدراسة بها  ،فإن هذا يتاح في
مدارس س تحت رعاية مدينة براونشفايغ .كما
يمكن أيضا اختيار مدارس ذات رعاية حرة.

ال يتم إجراء امتحان نهائي في نهاية الصف  10في حالة المدرسة الثانوية العامة .ويتم االنتقال تلقائيًا إلى المرحلة التمهيدية من
المدرسة الثانوية العليا .وإذا تم ترك المدرسة الثانوية العامة في نهاية الصف  ،10فقد يتم التصديق على نيل شهادة دراسية من خالل
مالحظة المعادلة في شهادة المغادرة .واعتمادًا على الحد األدنى من المتطلبات المعنية المتحققة ،قد يتم اعتماد شهادة التعليم الثانوي
المتقدم  ،1أو الشهادة الثانوية  - 1شهادة التعليم المتوسط أو الشهادة الثانوية  - 1شهادة التعليم األساسي.

المرحلة الثانوية الثانية (المرحلة الثانوية العليا)

تشمل المرحلة الثانوية العليا الصفوف من  11إلى  13وتتكون من مرحلة تمهيدية مدتها عام واحد (الصف  )11ومرحلة تأهيل
مدتها عامين (الصف  12و .)13ويمكن حضور مرحلة التأهيل في المدرسة الثانوية العامة ،أو في المدرسة الشاملة ،وأيضًا في
المدرسة الثانوية المهنية من مدرسة التعليم المهني .والشرط األساسي هو شهادة التعليم الثانوي المتقدم  .1الحد األقصى لسن االلتحاق
بالمرحلة الثانوية العليا هو  19عا ًما .وإذا تم تجاوز هذا الحد األقصى للسن ،تُعد المدرسة الثانوية المهنية ،أو مدرسة تعليم الكبار
(كوليج) ،أو المدرسة الثانوية المسائية (انظر الصفحة  )5هي البديل.
ويتم في المرحلة الثانوية العليا تنمية التفكير والتعلم العابر للمناهج الدراسية ،والمترابط ،والمستقل .وتركز مرحلة التأهيل على وجه
الخصوص على اإلعداد للعمل العلمي .ويتم اتخاذ تدابير التوجيه المهني مع إمكانية التخصص الفردي في مجاالت التعليم والتدريب
المهني ،والتوجيه الدراسي .وفي مرحلة التأهيل ،يختار التالميذ مجاالت اختصاصهم .ويتم تقديم االختصاص اللغوي و اختصاص
الرياضيات -المتعلق بالعلوم الطبيعية في جميع المدارس .ويمكن االختيار بين االختصاص الموسيقي-الفني ،أو االجتماعي ،أو
الرياضي بنا ًء على عرض المدرسة .وبد ًءا من الصف  ،11تكون هناك لغة أجنبية واحدة فقط إلزامية ،شريطة أن يكون قد تم أخذ لغة
أجنبية ثانية بد ًءا من الصف  6في المرحلة الثانوية األولى .وإذا لم يكن األمر كذلك ،ألنه لم يسبق للتلميذ االلتحاق بالمدرسة الثانوية
العامة ،يجب أخذ لغة أجنبية ثانية عند االلتحاق بالمرحلة الثانوية العليا واالستمرار عليها .وعلى أقرب تقدير في نهاية الصف ،12
يمكن الحصول على الجزء المدرسي من شهادة التأهيل للدراسة بجامعات العلوم التطبيقية ،وفي نهاية الصف  ،13شهادة الثانوية
العامة ،البكالوريا.

الشهادات الدراسية الممكنة
شهادة التعليم األساسي
الشهادة الثانوية  - 1شهادة التعليم األساسي
الشهادة الثانوية  - 1شهادة التعليم المتوسط
شهادة التعليم الثانوي المتقدم 1
شهادة التأهيل للدراسة بجامعات العلوم التطبيقية – الجزء المدرسي
شهادة الثانوية العامة/البكالوريا
 1لمزيد من المعلومات حول الشهادات الدراسية ،انظر „الئحة الشهادات الدراسية الخاصة بالمدارس العامة في المرحلة الثانوية 1
)“www.mk.niedersachsen.de. ،
بما في ذلك مدارس فالدورف المجانية
المدرسة الثانوية العامة 15

المدرسة الشاملة المتكاملة ()IGS
[]Integrierte Gesamtschule

خريطة موضحة للمدارس الشاملة المتكاملة
توفر المدرسة الشاملة المتكاملة كبديل للنظام المدرسي الثالثي  -مثل المدرسة األساسية ،والمدرسة المتوسطة ،والمدرسة الثانوية
العامة  -للتالميذ أيضًا التعليم العام األساسي ،أو المتقدم ،أو المتعمق ،وواسع النطاق .ويمكن أيضًا الحصول على المهارات التي
تعمل على اإلعداد للدراسة الجامعية .وتشمل المدارس الشاملة المتكاملة في براونشفايغ الصفوف من  5إلى ( 13المرحلة الثانوية
األولى والثانية) .ويمكن الحصول على جميع الشهادات الدراسية ،من شهادة التعليم األساسي إلى شهادة الثانوية العامة ،وهي متاحة
أيضًا في المدارس التكميلية العامة .وليس من الضروري اتخاذ القرار الخاص بالحصول على شهادة دراسية معينة في بداية الصف
 ،5ولكن يتم ذلك فقط في نهاية المرحلة الثانوية األولى ،ويتوقف على التطور الفردي للتالميذ وأدائهم .اللغة األجنبية اإللزامية هي
ونظرا ألن
اللغة اإلنجليزية .وفي مدارس براونشفايغ الشاملة ،يمكن أخذ لغة أجنبية ثانية كمادة اختيارية إلزامية بداية من الصف .7
ً
إجمالي أماكن الدراسة في المدارس الشاملة في براونشفايغ محدود ،يتم قبول التالميذ في الصف  5من خالل قرعة متمايزة .وال يمكن
قبول القادمين الجدد إلى هذا النموذج المدرسي في السنوات الالحقة إال إذا كانت هناك أماكن متاحة في المدرسة الشاملة المتكاملة.

المدرسة الشاملة المتكاملة (16 )IGS

لمن يرغب في التحويل إلى المدرسة الشاملة
المتكاملة لمواصلة الدراسة بها  ،فإن هذا يتاح
في مدارس تحت رعاية مدينة براونشفايغ .كما
يمكن أيضا اختيار مدارس ذات رعاية حرة.

المرحلة الثانوية األولى

سمة هامة من سمات نموذج المدارس الشاملة المتكاملة هي الحياة والتعلم المشترك .ويتم ذلك عن طريق تدريس التالميذ ذوي
المتطلبات التعليمية ومستويات األداء المختلفة معًا وفقًا لمنهج دراسي واحد .ولضمان ذلك ،يتم تكييف مستويات المتطلبات التعليمية
مع قدرات التالميذ المعنيين ،خاصة في الصفين  5و ( 6التمايز الداخلي) .ويتم التمايز الخارجي ،الذي يراعي متطلبات التعلم
المختلفة للتالميذ ،بداية من الصف  7في الرياضيات واللغة اإلنجليزية ً
أول ،ومن الصف  8في اللغة األلمانية أيضًا ،ومن الصف
 9في العلوم الطبيعية من خالل الدورات المتخصصة على مستويين مختلفين (المتطلبات األساسية والمتقدمة) .وال يوجد تقسيم إلى
دورات تدريبية فيما يتعلق بالمواد األخرى .ولكن يتم تدريس التالميذ معًا في الصف .ويصبح التمايز وفقًا لالهتمامات والمواهب
ممكنًا من خالل اختيار دورات اختيارية إلزامية معينة .ويمكن دعم وتنمية التالميذ بشكل فردي ومكثف من خالل األشكال المختلفة
للتمايز .ويمكن بهذه الطريقة تعويض مواطن الضعف .يكون أمام التالميذ ست سنوات للتطور على المستوى المهني والشخصي،
ويظلون معًا كمجموعة تعليمية ألنه ال يوجد رسوب حتى الصف  ،10ولكنهم ينتقلون معًا إلى السنة التالية.
وتكون النقاط التالية مشتركة في جميع المدارس الشاملة المتكاملة في مدينة براونشفايغ:
• ال يحصل التالميذ على شهادات مدونة عليها درجات إال بداية من الصف  .9وحتى ذلك الحين ،يتم تسجيل األداء كل نصف سنة
في التقارير الخاصة بتطوير التعلم.
• يكون التالميذ ملزمين بزيارة المدرسة ثالثة أيام على األقل في األسبوع بدوام كامل .ويخضع البرنامج اليومي إليقاع محدد :في
األيام ذات الدوام الكامل ،يتم التبديل بين الدروس والعروض غير الدراسية ،ويكون هناك أيضًا وقت للتعلم المستقل ،واالسترخاء،
والراحة بين ساعات العمل.
• نموذج المعلمين :إن أمكن ذلك ،يرافق كل فصل اثنين من المعلمين الثابتين على مدار المرحلة الثانوية األولى بأكملها.

المرحلة الثانوية الثانية (المرحلة الثانوية العليا)

تنطبق نفس التوجيهات السارية على المدارس الثانوية في المرحلة الثانوية العليا (انظر الصفحة .)14

الشهادات الدراسية الممكنة
شهادة التعليم األساسي
الشهادة الثانوية  - 1شهادة التعليم األساسي
الشهادة الثانوية  - 1شهادة التعليم المتوسط
شهادة التعليم الثانوي المتقدم 1
شهادة التأهيل للدراسة بجامعات العلوم التطبيقية – الجزء المدرسي
شهادة الثانوية العامة/البكالوريا
المدرسة الشاملة المتكاملة (17 )IGS

مدرسة ذوي االحتياجات الخاصة
[] Förderschulen

خريطة موضحة لمدارس ذوي االحتياجات الخاصة

يحق للتالميذ ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة بموجب القانون الحصول على الدعم التعليمي الخاص بذوي االحتياجات الخاصة.
ويملك أولياء األمور حرية اختيار ما إذا كان ينبغي تقديم هذا الدعم من خالل االلتحاق بمدرسة ذوي االحتياجات الخاصة أو مدرسة
تكميلية عامة.
وتختلف مدارس ذوي االحتياجات الخاصة وفقًا ألولوياتها التعليمية الخاصة:
• التطور العاطفي واالجتماعي
• التطور العقلي
• السمع (ضعاف السمع ،والصم)
• التطور البدني والحركي
• التعلم
• الرؤية (ضعاف البصر ،والعمي)
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لمن يرغب في التحويل إلى المدرسة لذوي
االحتياجات الخاصة لمواصلة الدراسة بها ،
فإن هذا يتاح في مدارس تحت رعاية مدينة
براونشفايغ .كما يمكن أيضا اختيار مدارس
ذات رعاية حرة.

• اللغة
• السمع والرؤية (الصم المكفوفين)
تشمل جميع مدارس ذوي االحتياجات الخاصة الصفوف من  1إلى  9على األقل .وتضم بعض المدارس الصف  10أيضًا .وتتكون
مدارس ذوي االحتياجات الخاصة المتخصصة في التطور العقلي من  12سنة دراسية.
اليجب أن تكون الدراسة في مدارس ذوي االحتياجات الخاصة دائمة .بل تتمثل المهمة الضرورية في استهداف االنتقال إلى مدرسة
عامة وإعداد التالميذ لذلك.
باستثناء مدارس ذوي االحتياجات الخاصة التي تركز على التعلم والتطور العقلي ،تنطبق متطلبات أنواع المدارس المعنية (المدرسة
األساسية ،والمدرسة المتوسطة) على مدارس ذوي االحتياجات الخاصة في المرحلة التكميلية .وهذا يعني أن الجدول الزمني بالساعة،
وتقييم األداء ،والشهادات الدراسية وما إلى ذلك تتوافق مع تلك الخاصة بالمدرسة التكميلية العامة المعنية .وفي الوقت نفسه ،يتم تكييف
خطط العمل والدعم مع أولويات التالميذ في الدعم.
بنا ًء على البرامج التعليمية المقدمة ،يمكن الحصول على الشهادات الدراسية العامة ،شهادة التعليم األساسي وشهادة التعليم المتوسط
وشهادة التعليم الثانوي المتقدم  ،1في جميع مدارس ذوي االحتياجات الخاصة تقريبًا .واالستثناء الوحيد هو مدارس ذوي االحتياجات
الخاصة المتخصصة في التطور العقلي والتعلم .وتقدم هذه األخيرة الفرصة للحصول على شهادة دراسية من مدرسة ذوي االحتياجات
الخاصة في تخصص التعلم أو شهادة التعليم األساسي.
وتوجد في مدينة براونشفايغ مدارس ذوي احتياجات خاصة متخصصة في التطور العقلي ،والتطور البدني والحركي ،والسمع،
والتطور العاطفي واالجتماعي ،والتعلم .والبعض منها ليست تحت رعاية مدينة براونشفايغ.

الشهادات الدراسية الممكنة

(حسب أولوية الدعم والبرامج التعليمية المقدمة)
شهادة التعليم األساسي
الشهادة الثانوية  - 1شهادة التعليم األساسي
الشهادة الثانوية  - 1شهادة التعليم المتوسط
شهادة التعليم الثانوي المتقدم 1
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مدرسة التعليم المهني
[]Berufsbildende Schulen

خريطة موضحة لمدارس التعليم المهني
تقدم مدارس التعليم المهني أيضًا برامج دراسية تكميلية ،وبالتالي تقدم فرصة للحصول على شهادات دراسية مختلفة بغض النظر عن المؤهل /
التدريب المهني .ويتم في هذا القسم تقديم فقط البرامج الدراسية التي ال يشترط لاللتحاق بها الحصول على شهادة مهنية سابقة ،والتي تُم ِ ّكن من
الحصول على شهادة دراسية (أعلى).
ال تدعم مدارس التعليم المهني التعليم العام فقط ،ولكن أيضًا التعليم والتدريب المهني .فتقدم كل مدرسة مهنية مجاالت تخصص مختلفة
(االقتصاد ،والتكنولوجيا ،إلخ) .تم تشكيل البرامج الدراسية بحيث تسمح بالنفاذية .وهكذا يمكن بوجه عام ،على سبيل المثال الحصول على
شهادة التعليم األساسي في صف االلتحاق بالمهنة ،ويمكن بعد ذلك الحصول على شهادة التعليم الثانوي المتقدم  1في سياق المدرسة المهنية
المتخصصة ذات العامين .وهذا بدوره يخول لاللتحاق بالمرحلة الثانوية العليا للثانوية المهنية أو ربما الثانوية العامة.

السنة التحضيرية للتكوين المهني ()BVJ

يمكن إكمال السنة التحضيرية للتكوين المهني من قبل الطالب الذين ظلوا في المدرسة لمدة تسع سنوات ،لكنهم تركوا المدرسة دون شهادة تعليم
أساسي وما زالوا في سن المدرسة .يستمر البرنامج الدراسي سنة واحدة .وفي المدارس التي لديها أيضًا مفهوم دعم ذو توجه عملي للحصول
على شهادة التعليم األساسي ،يمكن للطالب المتفوقين الحصول عليها في نطاق السنة التحضيرية للتكوين المهني .ومع ذلك ،ينصب تركيز
السنة التحضيرية للتكوين المهني على االستقرار الشخصي للشباب ،وهو يتم بشكل فردي للغاية .بحيث يتم تدريس المهارات الشخصية
واالجتماعية بطريقة تجعل الشباب أكثر استعدادًا للتدريب أو بدء العمل .ينصب تركيز التعليم العملي التخصصي على مجالين مهنيين.
وباإلضافة إلى ذلك ،يتلقى التالميذ أيضًا تعلي ًما نظريًا وعا ًما .وفي نهاية السنة التحضيرية للتكوين المهني يكون قد تم إكمال التعليم المدرسي
اإللزامي.

صف االلتحاق بالمهنة ()BEK

يمكن أن يحضر صف االلتحاق بالمهنة ( )BEKالتالميذ الذين التحقوا بصف التخرج في المرحلة الثانوية األولى ،لكنهم لم يحصلوا على شهادة
التعليم األساسي أو حصلوا عليها بمعدل منخفض ،أو بعد إنهاء السنة التحضيرية للتكوين المهني .والهدف هو الحصول على أو تحسين شهادة
التعليم األساسي .ويتم تدريس البرنامج الدراسي الذي يستمر لمدة عام واحد وفقًا لمعايير السنة التاسعة من المدرسة األساسية .يتم تقديم التعليم
المرتبط بالمهنة في التخصص المختار ،ويعطي لمحة عن المجاالت الفرعية للتدريب في المجال المهني ذي الصلة.
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المدرسة المهنية المتخصصة ( - )BFSمدتها عام واحد وعامين

شرط القبول في المدرسة المهنية المتخصصة التي مدتها عام واحد هو الزيارة السابقة لمدرسة أساسية أو مدرسة متوسطة ،وإنهاؤها يكون
بالحصول على شهادة .وتقوم هذه المدرسة بتدريس التعليم المهني األساسي الذي يتوافق مع التخصص الذي تم اختياره ،ويتوافق مع محتوى
السنة األولى من التدريب المهني .يمكن للتالميذ الذين يملكون شهادة تعليم أساسي في البداية الحصول على الشهادة الثانوية  - 1شهادة
التعليم األساسي من خالل االلتحاق بالمدرسة المهنية المتخصصة التي مدتها عام واحد .ويمكن للتالميذ الحاصلين على شهادة التعليم المتوسط
الحصول على شهادة التعليم الثانوي المتقدم  .1ومن الممكن بعد ذلك االنضمام في السنة الثانية من التدريب إلى تدريب مهني مزدوج يناسب
مجال التخصص.
يتم في المدرسة المهنية المتخصصة التي مدتها عامين نيل شهادة دراسية أعلى في السنة الثانية بعد التعليم األساسي ذي الصلة بالمهنة في السنة
األولى (من الممكن نيل الشهادة الثانوية  - 1شهادة التعليم المتوسط أو شهادة التعليم الثانوي المتقدم .)1

المدرسة المتخصصة العليا ()FOS

تتكون المدرسة المتخصصة العليا من الصفين  11و .12ويمكن القبول في الصف  11باستخدام شهادة الثانوية  - 1شهادة التعليم المتوسط ،
بشرط أن يتم تقديم عقد تدريب عملي ال يقل عن  960ساعة مقسمة على مدار مدة الصف  .11وبعد حضور الصف  11يمكن الذهاب إلى
الصف  12من المدرسة المتخصصة العليا .توفر المدرسة المتخصصة العليا التعليم النظري والعملي المتقدم والمتعمق ،وكذلك التعليم العام.
ويتم إنهاء الفصل  - 12عند إتمام الشروط  -بالحصول على شهادة تأهيل للدراسة بجامعات العلوم التطبيقية.

الثانوية العامة المهنية

تتضمن الثانوية العامة المهنية الصفوف من  11إلى  ،13وتؤدي إلى الحصول على شهادة الثانوية العامة أي البكالوريا ،والجزء المدرسي
من شهادة التأهيل للدراسة بجامعات العلوم التطبيقية .يمكن للتالميذ الحاصلين على شهادة التعليم الثانوي المتقدم  1أو الحاصلين األهلية
لاللتحاق بالمدرسة الثانوية العليا القبول في المرحلة التمهيدية (الصف  )11من المدرسة الثانوية المهنية .وال يوجد حد عمري للقبول  -على
عكس المرحلة العليا من المدرسة الثانوية العامة .يحصل التالميذ على تعليم عام واسع النطاق ومتعمق ،كما هو الحال أيضًا في المرحلة العليا
من المدرسة الثانوية العامة أو المدرسة الشاملة ،ويتم إعدادهم للدراسة أو لتدريب مهني متقدم .وعلى عكس المدرسة الثانوية العامة ،يكون هناك
أيضًا مقدمة مهنية أولية من خالل التركيز المنصب نحو المهنة .وهي تمثل حوالي ثلث وقت التدريس .وتتوفر المدارس الثانوية المهنية في
والية سكسونيا السفلى مع مجاالت التخصص في االقتصاد ،والتكنولوجيا ،وكذلك الصحة ،واالجتماع.

الشهادات الدراسية الممكنة
شهادة التعليم األساسي
الشهادة الثانوية  - 1شهادة التعليم األساسي
الشهادة الثانوية  - 1شهادة التعليم المتوسط
شهادة التعليم الثانوي المتقدم 1
شهادة التأهيل للدراسة بجامعات العلوم التطبيقية – الجزء المدرسي
شهادة التأهيل للدراسة بجامعات العلوم التطبيقية
شهادة الثانوية العامة/البكالوريا
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مسرد المصطلحات
التدريس ثنائي اللغة :التدريس في مادة غير لغوية (مثل علم األحياء ،والجغرافيا) المقدم بلغة أجنبية.
التمايز الداخلي :يتم تكييف متطلبات التعليم داخل الفصل الواحد وفقًا لقدرات الطالب الفرديين المختلفة .والهدف من ذلك هو التأكد
من دعم وتنمية جميع التالميذ بأفضل طريقة ممكنة ،بحيث ال يشعر التالميذ أصحاب األداء الدراسي الضعيف بأنهم مكلفون فوق
طاقتهم ،وال يشعر التالميذ أصحاب األداء القوي بقلة التحدي .ويمكن القيام بهذا الشكل من أشكال التمايز بطرق مختلفة ،على سبيل
المثال عن طريق أداء مهام ذات مستويات مختلفة من الصعوبة.
المرحلة التمهيدية :يمثل الصف  11المرحلة التمهيدية للمدرسة الثانوية العليا أو الثانوية العامة المهنية .وتقوم الدروس باإلعداد
لمرحلة التأهيل الالحقة.
الشهادة الثانوية المتخصصة :يمكن الحصول عليها من مدرسة ثانوية مهنية ،وهي تمكن الطالب من الدراسة في إحدى الجامعات،
ولكن فقط في مجال التخصص الخاص بالمدرسة الثانوية المهنية.
الدورات المتخصصة  /التمايز المتخصص :من خالل توفير دورات متخصصة ،يمكن تدريس التالميذ وفقًا لقدراتهم في مواد محددة
بالمستوى المناسب لهم .وينبغي أن يسمح ذلك بتجنب الشعور باإلرهاق أو بقلة التحدي .وتتوافق الدروس في الدورة المتخصصة G
مع المتطلبات األساسية للمناهج ،بينما تكون المتطلبات في الدورة المتخصصة  Eمرتفعة .وتتاح إمكانية تغيير الدورات كل نصف
عام .وتتوفر هذه الدورات المتخصصة في المدرسة األساسية ،والمدرسة المتوسطة ،والمدارس العليا (انظر أدناه) ،والمدارس الشاملة
المتكاملة.
دورة الدعم "اللغة األلمانية كلغة ثانية" :يمكن للتالميذ المنحدرين من أصول غير ناطقة باللغة األلمانية ويحضرون الصف
االعتيادي ،ولكنهم لم يتقنوا اللغة األلمانية بشكل كاف بعد ،المشاركة في دورة التقوية هذه .تستغرق الدورة ما يصل إلى عام واحد،
وتُجرى على مدار خمس إلى ثماني ساعات في األسبوع.
الدعم والتنمية :ويشمل هذا العروض والتدابير المختلفة المصممة الستيعاب أوجه القصور في األداء وتعزيز المواهب .ويتم من
خالل هذه العروض توسعة نطاق الدعم العام في المدرسة.
مدرسة اليوم الكامل :تقدم مدارس اليوم الكامل أنشطة غير دراسية لمدة ثالثة أيام على األقل في األسبوع ،باإلضافة إلى الدروس
التعليمية .ويمكن في مدارس اليوم الكامل المفتوحة تنفيذ العروض غير الدراسية بشكل طوعي ،حيث أنه يتم إجراؤها بعد الحصص
الدراسية .وفي مدارس اليوم الكامل المرتبطة جزئيًا ،تكون زيارة المدرسة بدوام كامل إلزامية لمدة يومين على األقل من األسبوع.
ويتم في العادة التبديل بين الدروس واألنشطة غير الدراسية .ويحدث هذا التبديل أيضًا في مدارس اليوم الكامل المرتبطة .ويلزم هناك
المشاركة في اليوم الكامل ثالثة أيام في األسبوع على األقل.
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المدرسة العليا :يشمل نموذج المدرسة العليا الصفوف من  5إلى  .10ووفقًا للمدرسة ،يتم التدريس إما مع كل طالب الفصل في
الغالب ،أو يُفصل بين الطالب في بعض المواد في الدورات المتخصصة (انظر أعاله) ،أو يتم تدريس التالميذ بشكل منفصل وفق
الفروع الدراسية في فرع المدرسة األساسية ،وفرع المدرسة المتوسطة ،وربما فرع المدرسة الثانوية .وهناك مدارس ثانوية مع أو
بدون عرض ثانوي .وال توجد حاليًا أي مدرسة عليا في مدينة براونشفايغ.
صا
مرحلة التأهيل :تشمل مرحلة التأهيل في المدرسة الثانوية العليا والثانوية العامة المهنية الصفين  12و .13ويختار التالميذ تخص ً
مهنيًا مسبقًا .وتتم عملية التدريس في شكل دورات تدريبية ً
بدل من الفصول الدراسية.
التعليم اإللزامي :تبلغ مدة التعليم اإللزامي  12سنة .وإذا لم يتم بلوغ هذه السنوات الـ  12بعد إنهاء المرحلة الثانوية األولى ،يظل
مستمرا في المرحلة الثانوية الثانية .ويمكن إكماله إما بااللتحاق بالمدرسة الثانوية العليا أو بااللتحاق ببرنامج تعليمي
التعليم اإللزامي
ً
في مدرسة مهنية .ويشمل األخير أيضًا زيارة المدرسة المهنية كجزء من التدريب المزدوج.
المراحل الثانوية :تنتمي الصفوف من  5إلى  10في المدارس األساسية ،والمدارس المتوسطة ،ومدارس ذوي اإلحتياجات الخاصة،
والمدارس العليا ،والمدارس الشاملة ،والمدارس الثانوية العامة إلى المرحلة الثانوية األولى .وتشمل المرحلة الثانوية الثانية المرحلة
الثانوية العليا في المدارس الثانوية العامة ،والمدارس الشاملة ،والمدارس المهنية ،والمدارس المسائية ،ومدارس كبار السن "كوليج"
(انظر الصفحة .)5
فصل تعلم اللغة :يدرس في فصل تعلم اللغة عادة التالميذ الجدد في ألمانيا ،والذين ليس لديهم معرفة باللغة األلمانية أو معرفتهم بها
قليلة لمدة عام واحد في الغالب .وتركز الدروس في المقام األول على اكتساب اللغة .وبعد مرحلة التأقلم والمالحظة في فصل تعلم
اللغة ،يبدأ التالميذ بالمشاركة تدريجيًا وبشكل متزايد في الدروس االعتيادية .وهي متوفرة في المدارس االبتدائية وفي المرحلة الثانوية
األولى ،باستثناء مدارس ذوي االحتياجات الخاصة.
االنتقال :التغيير من نموذج مدرسي إلى آخر.
المادة االختيارية والمادة االختيارية اإللزامية :يمكن اختيار مادة اختيارية بشكل طوعي ،ويجب اختيار مادة إختيارية إلزامية .ولكن،
يمكن االختيار بين مواد مختلفة .فعلى سبيل المثال ،يكون اختيار لغة أجنبية ثانية إلزاميًا في المدرسة الثانوية العامة .ولكن يمكن
اختيار اللغة األجنبية التي سيتم تعلمها بحرية.
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