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تحادية الـ 16. إن بافاريا واحدة من مقاطعات جمهورية ألمانيا ا��

� الذي يعود �¢�ف
� بموروثها الثقا¤� �� ألمانيا. وتتم

 وتعت§ بافاريا أك§ وأقدم مقاطعة ¤�

�
� إزدهار هذا الوطن وساكنيه. النمو ا�� ¤�

، والذي �يزال حياً ويساهم ¤� � السن��
� نفس الوقت مستمد من التاريخ والثقافة ا�²لمانية وا�²وربية، وليس 

بافاريا واضح، و¤�
 منفص�ً عنها.

كل مقاطعة ألمانية مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ سياستها التعليمة الخاصة بها بشكل.
 الدراسات المقارنة السنوية تثبت بشكٍل منتظم، أن بافاريا تطّبق واحدا من أفضل ا�²نظمة

� ألمانيا.
التعليمية ¤�
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� بافاريا
التعليم ¤� معلومات إضافية

مستقل.

ا � بافاري
التعليم ¤�



� بافاريا َمِرٌن وُمتنوع. هناك العديد من ُطرق التعليم المدر�Ë المفتوحة أمام الط�ب
 إن نظام التعليم ¤�

إذ يوجد ۱٣ نوع من المدارس بمختلف ا�²ولويات ا��حتياجات، ا�²هداف والÒعات

� بافاريا أكÙ من 6100 مدرسة. وهي تنقسم إ× مدارس التعليم العام  والمدارس 
 يوجد ¤�

 المهنية ومدارس الفرصة الثانية. إذا كنت تبحث عن مدرسة مناسبة قريبة منَك، فمن ا�²فضل
� مقاطعة بافاريا.

� قاعدة بيانات المدارس ��
البحث عن ذلك ¤�

مكانيات للحصول عÛ شهادة مدرسية. عاد ة � بافاريا تقّدم العديد من ا��
 جميع المدارس ¤�

بنهاية كل مرحلة دراسية يكون الطريق إ× المرحلة الدراسية ال�حقة مفتوحا. ووفقاً
 لمبدأ تكافؤ الفرص فإن هناك إمكانية �نضمام خريجي المدارس المتوسطة إ× المدارس 

� لتحديد
²ßأنه قراٌر نها �

�àبتدائية �يع  الثانوية. إن الَخيار ا�²و×� للمدرسة بعد ِانهاء المرحلة ا��
 المسار الدرا�Ë للطفل. بشكل عام ينبغي عÛ ا�²هل وكذلك الطالبات والط�ب عند اتخاذهم

� أنواع المدارس. ّ �حقاً ب�� �عتبار إمكانية التغ � ا�� القرار ا�²خذ بع��

� شكل التعليم المناسب لطفلهم بشكٍل فردي. ثّم يتم اتخاذ يختار ا�²هل بالتعاون مع المعلم��
القرار حسب

• إمكانيات الطفل
� تم اختيارها و 

�àوط المدرسة ال �� •
 • ا��هداف الشخصية 

� اتخاذ القرار من خ�ل المشورة
بتدائية يساعدون ا�²هل ¤� � المدارس ا��

المعلمون ¤�
� المدارس

بتدائية يساعدون الط�ب ¤� الوااسعة النطاق، وكذلك فإن معلمي المدارس ا��
� المدارس

� و المرشدين ¤� � النفسي�� � و ا�²خصائي�� الثانوية. با��ضافة لذلك فإن الموجه��
. �Ûاختيار شكل التعليم المستقب �

الحكومية يقدمون المعونة ¤�

بتدائية هي أول مدرسة � سن ماقبل المدرسة. المدرسة ا��
 إن المشورة والدعم يبدآن فعلياً ¤�

بتدائية (الصف الرابع)، ينتقل الط�ب إ×  لجميع أطفال المدارس. بعد نهاية المدرسة ا��
)، أو إ× مدرسة �

�àاختاروها، أي إّما إ× مدرسة متوسطة (ذات التوجه المه �
�àالمدارس ال 

ي �) أو ثانوية ُعليا (ذات التوجه التحض �Ûثانوية عامة (ذات التوجه التعليمي العام والعم 
نتقال إ× المدرسة الثانوية التجارية � الصف السابع يمكن للط�ب أيضاً ا��

الجامعي). ¤�
نتقال من مدرسته الُمسَجل فيها إ× مدرسة ). كل طفل لدية فرصة ل�� �

�àذات التوجه المه)
ّ أداؤه المدر�Ë خ�ل سنوات الدراسة. بنهاية كل سنة دراسية يكون الطريق �أخرى، إذا تغ

.Ûنتقال إ× مدرسة أع أمام الطالب مفتوحاً ل��

. �
�àالمدرسة المتوسطة بنجاح يُمكن للط�ب بدء التدريب المه �

 باتمام الدراسة ��

 بعد ا�نتهاء من المدرسة المتوسطة يكون أمام الط�ب الكث� من الفرص التعليمية
والمهنية، مث�ً

�
�àـ التدريب المه

نتقال إ× المدرسة العملية والنظرية التخصصية الُعليا ـ ا��
نتقال ا× المدرسة الثانوية الُعليا  ـ أو ا��

� بافاريا. كذلك بالنسبة
ندماج هي من مهام كافة أنواع المدارس ¤� بوي وا�� �بية الخاصة والتعزيز ال �إن ال

 Ûل�²طفال من ذوي ا��حتياجات الخاصة، فإن مجا�ت التعليم المتنوعة مفتوحة أمامهم ع 
� ا��ختيار. إن المقصود بالمدرسة

 نطاٍق واسع، كوسيلة للتنمية الفردية ـ مع حق الوالدين القوي ¤�
الخاصة مدرسة متخصصة لتعليم ا�²طفال والشباب من ذوي ا��حتياجات الخاصة. وهي تقّدم

� مجا�ت اللغة والتعليم والتنمية العاطفية
مجموعة واسعة من تداب� الدعم التعليمية ¤�

. �Ûوالعق �îوالحر �
�ßوالنمو البد ïوا��جتماعية والسمع والب 

ة ع�ج طويلة داخل المستشفى  �الط�ب من كافة أنواع المدارس الذين يحتاجون لف
. �ðالمدارس الخاصة بالمر �

يواصلون الدراسة ¤�

� بافاريا
� التا×� أيضا بشكل تفاع�Û النظام التعليمي ¤�

�ßيوضح الرسم البيا
بإمكانياته العديدة:

� مرحلة ما قبل المدرسة
بية والتعليم ¤� �ال

� للدخول ا× المدرسة �دورات لغة ألمانية والتجه
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المرحلة الدراسية

� المدرسة المتوسطة إلزامي
التخرج أو إنهاء الدراسة ¤�

 مدرسة مهنية ذات نظام
ُمزدوج مدرسة مهنية تخصصية

مدرسة مهنية ذات نظام

النظام التعليمي البافاري


