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Primarstufe
املرحلة االبتدائية
Primary Level
1

2

6

7

3
8

Sekundarstufe
الثانوية األوىلI املرحلة
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5
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Special Needs Education / Integrative Education

7
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Sekundarstufe
II املرحلة
الثانوية الثانية
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 التعليم الشمويل/ الرتبية الخاصة

Academic
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School
Lower Cycle

12
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13
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التعليم الشمويل
التدريب املهني
التكاميل

Integrative
Vocational Training

املدرسة
املهنية والتدريب
)املهني (التدريب املزدوج

PTS 2)

مدرسة التعليم
 املرحلة،العام العليا
،التمهيدية

11

Integrative Education

PTS
BVJ 1)

مرحلة ما قبل املدرسةPre-school

AHS

16

Part-time Voc. School
and Apprenticeship (Dual Training)

BMS
3

مدرسة التعليم
املهني املتوسطة

School f. Intermediate
Vocational Education 3)

BHS

رياض األطفال

Kindergarten

مدرسة التعليم
3 املهني العليا

املدرسة الشعبية
الحكومية

College for Higher
Vocational Education 3)

Primary school

AHS

مدرسة التعليم
 املرحلة،العام العليا
،العليا

NMS

املدرسة املتوسطة
الجديدة

Academic
Secondary School
Upper Cycle

مدرسة الرعاية
الصحية
والتمريض

New Secondary
School

Healthcare
and Nursing
School

الدورات
التدريبية يف
املهن الصحية

Education
and Training
for Healthcare
Professions

مسار تعليم ثاين
Second Chance
Education
ISCED 0

ISCED 1

ISCED 2

التعليم اإللزامي العام

Compulsory Education

1)

Berufsvorbereitungsjahr
السنة التمهيدية املهنية
Preparation Year for Work

2)

Polytechnische
Schule
التمهيدية للتدريب املهني
السنة
Pre-vocational School

ISCED 3 – ISCED 4

3)

،عام

ab 10.
Semestergliederung
راسيةSchulstufe:
تقسيم الفصول الد
:الصف الدرايس العارش
from age 15: no grades, but semester str

The Austrian
Education System
14

فصل درايس
Semester
Semester

التعليم ما بعد املرحلة الثانوية والتعليم العايل

Postsekundar- und Tertiärstufe
Post-Secondary and Tertiary Level
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

20

اختبار التأهيل املهني

HIGHER EDUCATION ENTRANCE EXAMINATION

مدرسة للمهنيني
) فصول دراسية8  أو6(

School for People in Employment
(6 Sem. / 8 Sem.)

مرحلة التدريب املهني االرتقايئ
) فصول دراسية6  أو4(

Add- on Course
(4 Sem. / 6 Sem.)

مؤهل درايس
Abschluss
Qualification
Berufliche Erstqualifikation
املهارة املهنية األوىل
Initial Vocational Qualification
Allgemeiner
العلياHochschulzugang
االلتحاق العام باملعاهد
General Higher Education
Entrance Qualification
املهارة املهنية العليا
Höhere Berufsqualifikation
Higher-level Vocational
Qualification

مدرسة مرشيف العامل
والبنائني ورؤساء العمل

Indust. Master College,
Building Craftsperson
and Master Craftsperson School

معهد الدبلوم املتخصص
النظام املسايئ/النظام النهاري
) فصول دراسية6  أو4(

ISCED 5

Post-Secondary VET Course
Daytime Course/ Evening
course (4 Sem./ 6 Sem.)

ab dem
املرحلة
 ًءا من4.
بد
Jahrgang
ابعة
العمرية الر

مسارات التعليم يف الجامعات واملعاهد العليا
املتخصصة واملعاهد الرتبوية العليا

From year 4

Continuing Education Courses at Universities,
Universities of Applied Sciences and
University Colleges of Teacher Education

Diploma
programmes

Dr./ /PhD
PhD
Dr.

Diploma
programmes

/ دكتور
دكتوراة يف العلوم

املسارات الدراسية
للدبلوم

Mag. / Dipl. / Ing. / MA

بكالوريوس

University

الجامعة

املسارات الدراسية
للدبلوم

 ماجستري/  مهندس/  دبلوم/ماجستري

املعهد العايل املتخصص

University of Applied
Sciences

BACHELOR

اختبار التأهل للدراسة

STUDIENBERECHTIGUNGSPRÜFUNG
HIGHER EDUCATION ENTRANCE EXAM

املعهد العايل الرتبوي

University College of
Teacher Education

ISCED: International Standard Classification of Education 2011
ISCED 5 – ISCED 6

، التعليم املستمر،تعليم الكبار
 علمي، سيايس، ثقايف،مهني

ماجستري التعليم املستمر

بد ًءا من

ructure

ISCED 7

ISCED 8

Adult Education/ Continuing Education, General,
Vocational, Cultural, Political and Academic
FURTHER EDUCATION MASTER’S COURSES
Quelle: BMB, Sektion II, 08/2016, vereinfachte Darstellung

مقدمة
من يسلك طريقًا يحتاج إىل دليل للوصول إىل هدفه.
يُعد مجلد مسارات التعلم يف النمسا نو ًعا من التوجيه
عرب املنظومة التعليمية يف النمسا .وتوفر الفصول
املفردة معلومات رسيعة وشاملة بد ًءا من التسجيل يف
املدارس الشعبية وحتى تعليم الكبار.
تجدون يف نهاية كل فصل روابط إضافية ،كام يظهر
يف امللحق توجيهات حول املشورة التعليمية والتوجيه
املهني.
من الواجبات األساسية للمدرسة مرافقة الطالب يف "طريق تعلمهم" ،ودعمهم بأفضل ما
ميكن فيام يخص مهاراتهم ومواهبهم الشخصية .فالتعليم اإللزامي حتى عمر  18عا ًما يركّز
عىل رضورة توفري بداية جيدة يف الحياة املهنية للنشء مستعي ًنا بالتعليم الجيد ألقىص قد ٍر
ممكنٍ .
نتمنى لكم نجا ًحا باه ًرا يف طريقكم!
د .سونيا هامرشميد
الوزيرة االتحادية لشؤون التعليم
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املدرسة الشعبية الحكومية
بالنسبة لكل األطفال املقيمني بشكل دائم يف النمسا تتاح أمامهم إمكانية التعليم اإللزامي
املدريس العام .وهو يبدأ يف  1سبتمرب/أيلول التايل للعام الذي يتموا فيه عامهم السادس
ويستمر ملدة تسعة أعوام دراسية.
التسجيل (تسجيل التالميذ)
األطفال الذين أمتوا عامهم السادس حتى يوم  31أغسطس ،يخضعون للتعليم اإللزامي
بداية من  1سبتمرب من هذا العام ،ويجب عليهم الذهاب إىل املدرسة.
األطفال الخاضعون للتعليم اإللزامي يجب أن يقوم أبواهم أو مسئويل تربيتهم بتسجيلهم
يف املدرسة الشعبية .تسجيل التالميذ يضمن للطفل الحصول عىل مكان درايس يف املدرسة
التي يتم تسجيله فيها أو يف املدرسة املجاورة يف حالة إذا ما تجاوز عدد التسجيالت سعة
موقع املدرسة .يتم تخصيص مكان التعليم املدريس من خالل املدرسة أو مجلس املدارس
املحيل بالوالية املختص/مجلس مدارس مدينة فيينا .عند تسجيل التالميذ فسوف يتم
مؤهل للدراسة إذا ما أمكن قبول حقيقة
التحقق من صالحية الطفل للدراسة .الطفل يكون ً
أنه باستطاعته التاميش مع متطلبات الحصة الدراسية يف مرحلة املدرسة األوىل دون أن
يتسبب ذلك يف إثقاله جسديًا أو نفس ًيا .عند تسجيل التالميذ ينبغي إحضار مستندات
من رياض األطفال ،مثل نتيجة تحديد املستوى اللغوي ،ومستندات الدعم ،واملجلدات،
واملستندات الشخصية .وينبغي حضور الطفل شخصيًا .ويتم إعداد خطة تعليم أولية لبدء
الدراسة للطفل اعتامدًا عىل املستندات املقدمة.
إذا ما ظهرت يف وقت التسجيل أسباب جعلت الطفل ال يتمتع بأهلية الدراسة أو إذا
ما طلب األبوان أو مسئولو الرتبية التحقق من أهلية الطفل للدراسة ،فيتعني عىل إدارة
املدرسة عندئذ التحقق من أهلية الطفل للدراسة .قبول األطفال الخاضعني للتعليم اإللزامي
غري املؤهلني للدراسة هو أمر يتعني أن يتم تنفيذه يف املرحلة التمهيدية للمدرسة .ميكن
أيضً ا الحصول عىل مشورة من خالل مكتب الخدمات النفسية املدرسية.
ميكن الحصول عىل معلومات بشأن أشكال الرعاية طوال اليوم يف مدارس التعليم اإللزامي
لدى مجلس املدارس املحيل بالوالية املختص/مجلس مدارس مدينة فيينا.
التسجيل يف املدارس الخاصة
عند التسجيل يف املدارس الخاصة فينصح باالتصال مسبقًا مع اإلدارة املدرسية املعنية يف
الوقت املناسب قبل بدء تسجيل التالميذ .وعندئذ فيتعني أن تتم مراعاة حقيقة أن ليس كل
املدارس الخاصة تتمتع بحق املساواة باملدارس الحكومية ،وهو ما ميثل رضورة حتى ميكن
اإليفاء برشط التعليم اإللزامي يف أية مدرسة .وإذا لزم األمر فيتعني عىل األبوين أو مسئويل
الرتبية أن يعرضوا أمام مجلس مدارس الدائرة ،قبل بدء العام الدرايس ،مشاركة طفلهم يف
الحصة يف أية مدرسة خاصة بدون الحصول عىل حق املساواة باملدارس الحكومية.

٦

الحضور يف املرحلة التمهيدية للمدرسة
ميكن أن يتم حضور حصص املرحلة التمهيدية للمدرسة يف فصول للدراسة التمهيدية ،التي
يتم إعدادها بشكل منفصل تنظيم ًيا ،أو يف الفصول التي يتم إعدادها باالشرتاك مع املرحلة
املدرسية األوىل أو املرحلتني األوىل والثانية ،أو يف فصول متعددة املراحل الدراسية.
القبول املبكر يف املدرسة
األطفال الذين مل يصلوا بعد ملرحلة التعليم املدريس اإللزامي ومن املنتظر أن يتموا عامهم
السادس يف  1مارس/آذار من العام التقوميي التايل ،ومع ذلك يتمتعون بأهلية التعليم
املدريس وتتوفر لديهم املهارة االجتامعية الرضورية لدخول املدرسة ،ميكن أن يتم يف بداية
العام الدرايس قبولهم مبك ًرا يف املرحلة املدرسية األوىل ،إذا ما تقدم األبوان أو مسئولو
الرتبية يف خالل فرتة التسجيل بطلب كتايب مامثل إلدارة املدرسة الشعبية الحكومية.
االنتقال إىل مدرسة تأهيلية غري إلزامية
يف الفصل األول من املرحلة املدرسية الرابعة سوف يتم إبالغ مسئويل الرتبية وتقديم
املشورة الالزمة لهم بشأن املسار التعليمي الالحق املوىص به ألطفالهم وفقًا الهتامماتهم
(مثل يف إطار أمسية لقاء اآلباء).
ومستوى أدائهم الدرايس ً
نصيحة
معلومات يف اإلنرتنت

www.bmb.gv.at/volksschule
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املدرسة املتوسطة الجديدة
أصبحت املدرسة املتوسطة الجديدة ( )NMSمنذ  1سبتمرب/أيلول  2012مدرسة نظامية
للتعليم العام .ومع العام الدرايس  2016/2015أصبح يتم التخرج يف املرحلة األوىل للتعريف
الشامل للمدرسة املتوسطة الجديدة لاللتحاق باملدارس األساسية .وبذلك فقد قبلت كل
مواقع املدارس األساسية السابقة  -بشكل متزايد مع الفصول األوىل  -العمل التطويري
املدخل عىل املدرسة املتوسطة الجديدة .كل املراحل األولية ملدارس التعليم العام العليا
مدعوة للمشاركة يف هذا املرشوع اإلصالحي.
خطة التدريس يف املدارس املتوسطة الجديدة
خطة التدريس يف املدارس املتوسطة الجديدة تربط بني األداء التقليدي للمرحلة األولية
ملدارس التعليم العام العليا ومدارس التعليم العليا وبني ثقافة تعلم وتعليم جديدة .وتكون
أولوية التوجه هنا إىل القدرات واملواهب الخاصة لألطفال .ومن شأن تقديم املشورة
التعليمية والتوجيه املهني أن يوفران القاعدة املثالية التي تتيح للدارس الحقًا اتخاذ قراره
بشأن مساره التعليمي أو املهني املستقبيل.
وإىل جانب ما يتم تجنبه من الفصل املبكر للغاية لألطفال إىل عدة مسارات تعليمية
مختلفة ،فإن هناك خاصية أخرى أساسية لنظام املدارس املتوسطة الجديد تتمثل يف
التطبيق الواسع لثقافة تعليم جديدة مع الرتكيز عىل عاميل الخصوصية والتمييز الداخيل.
وهو ما يعني أنه سيتم تدعيم كل طفل وتنشيط ما لديه من مهارات ومواهب خاصة
عىل أفضل نحو .وبذلك فإنه يتم ناحية توفري الوقت والدعم الكايف لكل تلميذ الستيعاب
محتويات التعلم مبعدل التعلم الزمني الخاص به ،ومن ناحية أخرى الحصول عىل عروض
إضافية مبكرة ليتلقى الدعم املكثف ملواهبه الخاصة.
ويف نطاق حصة التدريس فإن األولوية تكون للمعالجة الشاملة للموضوعات واملحتويات
بالشكل الذي يتيح للتالميذ ،ليس فقط إمكانية إعادة إنتاج املعرفة املكتسبة ،بل أيضً ا فهم
األشياء وإدراكها .كذلك فإن استخدام الوسائط املتعددة الجديدة يعد جز ًءا ها ًما من تكوين
الحصة.
وال يقترص دور التعليم اإللكرتوين عىل مجرد توصيل املعرفة التفاعلية فحسب ،بل إنه يعمل
أيضً ا يف الوقت ذاته عىل تعليم كيفية التعامل الدقيق مع الوسائط املتعددة الجديدة ،مثل
اإلنرتنت.
ومن شأن مبدأ اندماج كل التالميذ ،بغض النظر عن مواطنهم األصلية ،واملساواة يف الفرص
لكل األطفال أن يثري وعي التالميذ ويعمق من مواهبهم االجتامعية ،مثل االحرتام واملراعاة
والتسامح والوعي اإلدراك املنزه عن األحكام املسبقة.
يف الكثري من مدارس التعليم املتوسط الجديدة أصبحت الرعاية النهارية املدرسية تتيح
للتالميذ الوقت الكايف واإلمكانية الالزمة لتعميق املحتوى املتعلم .باإلضافة إىل ذلك فإن
األنشطة املوسيقية واإلبداعية والرياضية وتجارب العلوم الطبيعية العديدة تعنى بأن تكون
٨

هناك أيضً ا مراحل استجامم وانتعاش لفرتة ما بعد الظهر ومن ثم يستطيع التالميذ معايشة
سعادة تشكيل وقت الفراغ بشكل مجد.
التدريس يف املدارس املتوسطة الجديدة
يتم التدريس يف املدارس املتوسطة الجديدة وفقًا لخطة تدريس املدارس املتوسطة الجديدة
ويتم وضعها من قبل مجموعات تعاون مشرتكة مكونة من مدريس املدارس املتوسطة
الجديدة ومدارس التعليم العام العليا (مدارس التعليم املهني العليا) .ومن خالل التخرج
بنجاح فإن التلميذ – بحسب هدفه التعليمي – يصبح من حقه االلتحاق بأية مدرسة
تأهيلية غري إلزامية أو مدرسة متوسطة .يتم تحديد نقاط القوة التعليمية ومواطن قوة
األداء الفردي لكل تلميذ يف "توصيف األداء التكمييل املتاميز" الذي يتم تسليمه مع شهادة
تخرجه .التخاذ قرار تحديد املسار التعليمي فإنه يتم عقد جلسات مناقشة دورية تجمع
اآلباء واألطفال واملدرسني.
نصيحة
معلومات يف اإلنرتنت

www.neuemittelschule.at
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السنة التمهيدية للتدريب املهني
السنة التمهيدية للتدريب املهني تتبع املرحلة الدراسية الثامنة وهي متثل مرحلة دراسية
واحدة .يتم تحضري التالميذ يف العام الدرايس التاسع أو يف العام الدرايس العارش االختياري
للحياة ما بعد املدرسة  -وال سيام الحياة املهنية  -وذلك من خالل تعميق التعليم العام
والتوجه املهني والتعليم املهني األسايس .وكل من مرحلة التوجيه التي تتم يف بداية العام
الدرايس والتوجيه املهني باعتباره مبدأ تدرييس يتيحان العديد من اإلمكانيات املتنوعة
للتعرف عىل العامل املهني .ومن خالل الجوالت االستطالعية املهنية التي يتم إجراؤها يف
الورش التعليمية املهنية واملعاهد الخارجية ومن خالل فرتات التدريب العميل املهني يف
املصانع فإنه يتم تدعيم عملية اختيار املهنة املرغوبة.
التعليم املهني األسايس يتم عرضه وتقدميه يف نطاقات التخصص (مواد االختيار اإللزامي).
وهي تتوافق مع الحقول املهنية الكبرية لالقتصاد ،ويف هذا اإلطار فإنه يتم اكتساب قدرات
ومهارات ومعارف أساسية (مهارات مفتاحية) .ومن شأن التعلم املوجه للتطبيق والتعامل
الواقعي يف الحياة العملية أن يدعم املهارات الفردية ودوافع التعلم للتالميذ.
وميكن أن يتم االختيار من بني نطاقات التخصص السبعة ،كل بحسب االهتاممات وامليول
املهنية :قطاع املعادن والكهرباء والخشب واملعامر والتجارة والخدمات والسياحة .ويف إطار
(مثل امليكاترونيك
استقاللية قرار املدارس فيمكن أن يتم عرض نطاقات تخصص جديدة ً
والصحة والشئون االجتامعية).
(مثل التوجيه املهني واملعرفة بالحياة والتعليم
ومن خالل املواد اإللزامية للتعليم العام ً
السيايس واالقتصادي واللغة األملانية واللغة األجنبية الحية والرياضيات والعلوم الطبيعية
والبيئة والصحة والحركة والرياضة) فإنه يتم عرض منهجية تعليم عام معمقة.
ومن خالل التدريس يف حصص تدريسية يبلغ نطاقها الزمني  32ساعة أسبوعيًا يتم اكتساب
املعارف والقدرات املهنية األساسية ،حتى ميكن التأهل بأفضل قدر ممكن للدخول يف
تدريب مهني أو االلتحاق باملدارس التأهيلية غري اإللزامية .وميكن بحسب مبدأ استقاللية
املدارس أن تتم مواءمة النطاق الزمني لساعات التدريس األسبوعية يف نطاق االختيار
اإللزامي ويف نطاق املواد اإللزامية العامة مبا يتوافق مع اهتاممات التلميذ.
يتم صياغة شكل الدراسة يف السنة التمهيدية للتدريب املهني إما باعتبارها مدرسة مستقلة
أو إدراجها ضمن النطاق التنظيمي مع مدارس التعليم العام اإللزامية.
وعند إمتام الدراسة يف السنة التمهيدية للتدريب املهني (املرحلة الدراسية التاسعة) وغري
ذلك بنجاح فسوف يتم منح التالميذ أحقية االنتقال إىل الصف األول يف أي من معاهد
التعليم املهني املتوسطة والعليا دون الحاجة إىل أداء اختبار القبول.
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ومنذ  2012/9/1وقوانني املدارس النمساوية تنظم عملية االندماج يف املرحلة الدراسية
التاسعة .يحق لتالميذ مدارس ذوي االحتياجات الخاصة االلتحاق بالسنة التمهيدية
للتدريب املهني.
نصيحة
معلومات يف اإلنرتنت

www.pts.schule.at
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مدرسة التعليم العام العليا
تشمل الدراسة يف مدرسة التعليم العام العليا ( )AHSمرحلة متهيدية مدتها أربعة أعوام
ومرحلة عليا مدتها أربعة أعوام وتنتهي بأداء اختبار التأهيل (املاتورا).
ومن خالل الحصول عىل شهادة اجتياز االختبار التأهييل يتم تخويل الدارس أحقية الدراسة
يف الجامعات واملعاهد العليا املتخصصة واملعاهد الرتبوية العليا واألكادمييات.
ورشط االلتحاق بالصف األول هو النجاح يف الصف الرابع يف املدرسة الحكومية الشعبية
(يف اللغة األملانية والقراءة والكتابة والرياضيات بتقدير "جيد جدًا" أو "جيد") أو قرار
املؤمتر املدريس للمدرسة الحكومية الشعبية بأن التلميذ ،عىل الرغم من حصوله عىل تقدير
"مقبول" يف هذه املواد اإللزامية ،ميكنه بنسبة احتاملية عالية اإليفاء مبتطلبات مدرسة
التعليم العام العليا بفضل ما حققه من معدالت أداء يف مواد أخرى ،أو اجتياز اختبار
القبول.
أمناط مدرسة التعليم العام العليا
املرحلة األولية (الصف األول إىل الرابع) واملرحلة العليا (الصف الخامس إىل الثامن):
الجمنازيوم مع مراعاة خاصة للمحتويات التعليمية اللغوية واإلنسانية واألدبية الجمنازيوم
العلمي مع مراعاة خاصة للمحتويات التعليمية العلمية والرياضية الجمنازيوم العلمي
االقتصادي مع مراعاة خاصة للمحتويات التعليمية االقتصادية والحياتية (مبا يف ذلك
املحتويات العملية).
فقط يف املرحلة العليا :جمنازيوم املرحلة العليا العلمي
لكل التالميذ :يف الصف السادس (السابع) حتى الثامن تتاح لهم إمكانية االختيار بني مواد
االختيار اإلجباري بنطاق زمني إجاميل يبلغ ست (الجمنازيوم وجمنازيوم املرحلة العليا
العلمي) أو مثان (الجمنازيوم العلمي) أو عرش (الجمنازيوم العلمي االقتصادي) ساعات
أسبوع ًيا .هذا املقياس الزمني ميكن أن يتم تعديله بشكل مستقل من مدرسة ألخرى (بحد
أدىن أربع ساعات وأقىص عرش ساعات).
تتاح لكل مدرسة إمكانية مواءمة عرضها من املواد التدريسية مع موقفها وظروفها الخاصة،
سواء يف إطار املرحلة األولية أو العليا (استقاللية قرار املدرسة) .ويف هذا السياق فيمكنها
أيضً ا أن تقوم بوضع خطط تدريسية مستقلة بها.
أمناط خاصة:

•مدارس التعليم العام العليا مبحاور تركيز عىل األنشطة املوسيقية والرياضية باختبار خاص لكل منها
•الجمنازيوم االرتقايئ والجمنازيوم العلمي االرتقايئ
•الجمنازيوم والجمنازيوم العلمي والجمنازيوم العلمي االقتصادي للعاملني
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•مدارس التعليم العام العليا لألقليات اللغوية (السلوفينية والكرواتية واملجرية)
•مدرسة التعليم املهني والعام
•مدارس جمنازيوم والجمنازيوم العلمي بحصص تدريسية تركز عىل اللغة األجنبية (ميكن
الحصول عىل مزيد من املعلومات لدى مجالس املدارس املحلية يف الواليات).

من خالل األشكال الخاصة األخرى التي يتم تنفيذها تحت رعاية وإرشاف محاوالت املدرسة
(مثل مع الرتكيز عىل التقنية املعلوماتية والعلوم الطبيعية والرياضة وما إىل ذلك) ومدارس
ً
التعليم العام العليا بإمكانية املدارس الداخلية (العامة والخاصة) فإن مجالس املدارس
املحلية يف الواليات ميكنها توفري املعلومات الالزمة.
نصيحة
معلومات يف اإلنرتنت

www.bmb.gv.at/ahs
www.bmb.gv.at/tagesbetreuung
www.bmb.gv.at/reifepruefungneu
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املدارس الخارجية
املدارس النمساوية يف الخارج
تقوم الوزارة االتحادية لشئون التعليم واملرأة بتدعيم سبل التعاون الدويل من خالل تنفيذ
العديد من الربامج الجوالة ،كام أنها تدعم أيضً ا سبل التعلم العاملي ومهارة التنوع واالنفتاح
عىل العامل من خالل ما تقدمه من عروض التدريس يف املدارس النمساوية يف الخارج .ويف
الوقت الحايل توجد مثان مدرس منساوية يف الخارج :اثنتان يف بودابست (مدرسة شعبية
مع مدرسة متوسطة جديدة وجمنازيوم للمرحلة العليا) وأخرى يف براغ (جمنازيوم
للمرحلة العليا) واسطنبول (جمنازيوم للمرحلة العليا وأكادميية التجارة) وجواتيامال سيتي
(مدرسة شعبية ومعهد تعليم عام عال) وأشقودرة (معهد عال للتعليم املهني ،تخصص
تقنية معلومات) وكويرتارو (مدرسة شعبية) وليشتنشتاين (معهد عال للتعليم العام ثنايئ
اللغات).
املدارس النمساوية الخارجية يكون العمل فيها موج ًها وفقًا لخطة التدريس النمساوية
السارية عىل هذا الشكل املدريس مع الوضع يف االعتبار أيضً ا املناهج املحلية السارية يف
البلد األجنبي املعني .يلتحق بهذه املدارس يف املقام األول تالميذ البلد األجنبي املستضيف،
أي أن املدرسني النمساويني يقومون بتدريس منهجهم باللغة األملانية للتالميذ الذين ال
يتحدثون األملانية كلغة أم .هذا األمر يتطلب مرونة واستعدادًا إلدخال تطبيق مناهج تعلم
جديدة.
مدرسو معاهد التعليم العام العليا واملهنية العليا ميكنهم التقدم للعمل يف كل املدارس
النمساوية الخارجية باستثناء املدرسني يف ليشتنشتاين (هذه املدرسة هناك هي من يقوم
بتعيني املدرسني بنفسها) .بالنسبة ملدريس املدارس الشعبية واملعاهد العليا واملدارس
املتوسطة الجديدة فإنه تتاح إمكانية التدريس يف املدرسة األوروبية النمساوية املجرية
يف بودابست ويف املعهد النمساوي الجوامتايل يف جواتيامال سيتي ويف املعهد النمساوي
املكسييك يف كوريتارو .وباإلضافة إىل ذلك فإنه ميكن أيضً ا مامرسة التدريب العميل لفرتة
قصرية يف املدارس النمساوية الخارجية ،ومن خالل هذا التدريب ميكن االطالع عىل واقع
املدارس النمساوية وأيضً ا العديد من املعاهد التعليمية املحلية.
نصيحة
معلومات يف اإلنرتنت

www.weltweitunterrichten.at
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علم الرتبية الخاص/اإلندماج/االحتواء
التدريس التكاميل والتعليم االحتوايئ الشامل يتيحان لألطفال املعاقني وغري املعاقني
والشباب عىل حد سواء إمكانية الحصول عىل خربة تعلم مشرتكة .التالميذ ممن هم بحاجة
إىل دعم تربوي خاص ميكن أن يتم التدريس لهم مندمجني يف املدرسة الحكومية الشعبية أو
املدرسة األساسية أو املدرسة املتوسطة الجديدة أو املرحلة التمهيدية ملدرسة التعليم العام
العليا أو السنة التمهيدية للتدريب املهني أو مدرسة التدبري املنزيل .ينص القانون االتحادي
 BGBL.Iيف نسخته املعدلة رقم  2012/9عىل االندماج يف السنة التمهيدية للتدريب املهني
ويف مدارس التدبري املنزيل .وبحلول  1سبتمرب/أيلول  2012سيتم تفعيل التعديالت املتعلقة
بهذا اإلطار يف الترشيعات القانونية لقانون تنظيم املدارس  SchOGوقانون التدريس يف
املدارس  SchUGوقانون التعليم اإللزامي .SchPflG
مدرسة ذوي االحتياجات الخاصة (من سن  6إىل  15عا ًما)
يوجد مبدرسة ذوي االحتياجات الخاصة  9مراحل دراسية .املرحلة الدراسية النهائية هي
عام درايس تأهييل مهني .ومن خالل موافقة هيئة املدرسة ومسئول رعاية املدرسة فيمكن
الحضور يف مدرسة ذوي االحتياجات الخاصة بحد أقىص اثنا عرش عا ًما .وقطاع مدارس ذوي
االحتياجات الخاصة النمساوي يضم عرشة أقسام .يحصل التالميذ من الجنسني ،من خالل
مدرسني يتم تأهيلهم بشكل خاص ومن واقع تطبيق مناهج وطرق تدريس خاصة ،عىل
التعليم العام األسايس الذي يهدف إىل متكينهم من اجتياز مراحل التدريب املهني الالحقة
أو االلتحاق بأي من املدارس التأهيلية غري اإللزامية.
وبحسب تنظيم الخطة الدراسية فإنه يتم التمييز بني األشكال التالية ملدارس ذوي
االحتياجات الخاصة:
•مدارس ذوي االحتياجات الخاصة بخطة تدريسية خاصة:
مدارس تعليم عام لذوي االحتياجات الخاصة (لألطفال ضعاف التعلم) ،مدارس ذوي االحتياجات
لألطفال األكفاء ،مدارس ذوي االحتياجات الخاصة لألطفال الصم ،مدارس ذوي االحتياجات
الخاصة لألطفال مبتطلبات مساعدة عالية ،مدارس ذوي االحتياجات الخاصة لألطفال املتعرسين
تربويًا (مدارس ذوي االحتياجات الخاصة الرتبوية)،
• مدارس ذوي االحتياجات الخاصة التي تقوم بالتدريس وفقًا لخطط دراسية للمدرسة الحكومية
الشعبية أو املدرسة األساسية/املدرسة املتوسطة الجديدة أو السنة التمهيدية للتدريب املهني
أو الخطة الدراسية ألمناط أخرى من مدارس ذوي االحتياجات الخاصة :مدارس تعليم عام لذوي
االحتياجات الخاصة لألطفال املعاقني بدن ًيا ،مدارس ذوي االحتياجات لألطفال باضطرابات يف
النطق ،مدارس ذوي االحتياجات الخاصة لألطفال املعاقني برصيًا ،مدارس ذوي االحتياجات
الخاصة لألطفال املعاقني سمعيًا ،مدارس ذوي االحتياجات الخاصة لألطفال املتعرسين تربويًا
(مدارس ذوي االحتياجات الخاصة الرتبوية) ،مدارس مصحات األمراض املزمنة.
يف عام  1998تم إدخال محتوى التدريس "التوجيه املهني يف املرحلة الدراسية السابعة والثامنة"
باعتباره تدري ًبا ملز ًما يف مدارس ذوي االحتياجات الخاصة .والهدف من هذا التدريب اإللزامي
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هو املساهمة يف متكني الشباب من التعاطي بشكل هادف مع تطوير شخصياتهم وميولهم
واهتامماتهم وتصوراتهم املهنية والحصول من ذلك أيضً ا عىل رؤي تطلعية لطبيعة الحياة اليومية
املهنية ،ومن ثم فيمكنهم إيجاد إمكانيات التعرف عىل مسارهم املهني الشخيص لكل منهم.

ويوجد إجراء آخر يهدف لتحضري الشباب ذوي االحتياجات الرتبوية الخاصة لسوق العمل
والبيئة املهنية املستجدة ،وهو يتمثل يف "عام التحضري لسوق العمل املهني" يف املرحلة
الدراسية التاسعة مبدارس ذوي االحتياجات الخاصة .ويتعني يف إطار محتويات التدريس
التعليمية والعملية املهنية العامة أن يتم تأهيل التالميذ من الجنسني لتطوير الرؤى
الحياتية واملهنية لكل منهم..
نصيحة
معلومات يف اإلنرتنت

www.cisonline.at
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املدرسة املهنية (التعليم اإللزامي التأهييل املهني)
الشباب الذين قاموا بإبرام عقد تدرييس مع جهة مخولة بحق التدريس (مصنع) أو عقد
تدريب (منشأة تدريب) ،ملزمون بالحضور يف مدرسة مهنية .املنهج التدرييس يف املدارس
املهنية يشمل إجراء العديد من األمور اإللزامية والحرة التعليمية العامة واالقتصادية
والنظرية الخاصة والعملية الخاصة باإلضافة إىل التدريبات غري امللزمة.
تضم املدرسة املهنية الكثري من السنوات الدراسية ،متا ًما كام هي تطابق فرتة العالقة
التدريسية ،أي بني عامني إىل أربعة أعوام ،وفيها يرتاوح محتوى التدريس املهني يف إطار
التدريب املزدوج بني  %20إىل  %25من إجاميل زمن التدريب الكيل ،وهناك نسبة  %80إىل
 %75من التدريب تتم يف إطار عملية تدريسية.
حصص التدريس يف املدارس املهنية ميكن أن يتم توفريها يف األشكال التنظيمية التالية:
طوال العام ،أي عىل األقل يف يوم درايس كامل أو عىل األقل يف نصفني يومني دراسيني يف
األسبوع ،بحسب الدورة التعليمية ،أي عىل األقل يف خالل مثانية أسابيع أو بحسب املوسم،
أي مقصورة عىل فصل سنة معني .هذا التنوع يف األشكال التنظيمية يرجع إىل التواؤم بني
االقتصاد ومسئويل التدريس وهو يراعي احتياجات القطاعات أو املناطق كل عىل حدة.
ويف الوقت الحايل يوجد حوايل  200مهنة تدريسية معرتف بها مع مجموعات املهن
التدريسية التالية ( ،)...والتي تتوفر إمكانية التدريب التأهييل لها يف الفروع التالية :الحرف
والصناعات اليدوية ،يف قطاعات الصناعة والتجارة والبنوك والتأمينات ،النقل واملواصالت،
السياحة واالقتصاد الحر ،املعلومات واالستشارات ،أخرى (أي تالميذ التعليم املهني الذين
مثل إدارات البلديات والوزارات ولدى املحامني)... ،
يتم تدريبهم خارج النطاق االقتصاديً ،
إذا ما أتم تلميذ التعليم املهني الفصل الدرايس األخري يف املدرسة املهنية بنجاح ،فسوف
مثل يف االلتحاق
يقترص عندئذ االختبار الصناعي النهايئ عىل الجزء العميل .األفراد الراغبون ً
بدراسة جامعية بعد اجتياز االختبار الصناعي النهايئ ،ميكنهم بالفعل الحصول عىل ذلك من
خالل اجتياز اختبار التأهيل املهني .وهو يتكون من أربعة أجزاء (اللغة األملانية والرياضيات
ولغة أجنبية حية ونطاق تخصص).
يف إطار مبادرة وزارة التعليم والبحث العلمي االتحادية " BMBالتعليم املهني بشهادة
الثانوية (ماتورا)" فإنه تتوفر لتالميذ الصناعي إمكانية حضور دورات تأهيلية الختبار
التأهيل املهني طوال فرتة التدريب املهني ،حيث يسمح يف هذه الفرتة بإجراء ثالثة
اختبارات جزئية ،عىل أن يتم إجراء االختبار الجزيئ الرابع واألخري باكتامل التلميذ الصناعي
لسن  19عا ًما .تجدر اإلشارة إىل أن التلميذ الصناعي ميكنه حضور الدورات التأهيلية وإجراء
االختبارات املؤهلة للثانوية النمساوية (ماتورا) مجانًا.
التدريب املهني التكاميل يتم توفريه يف صورة تدريب مهني صناعي بفرتة تعلم ممتدة
(التمديد ملدة عام أو عامني بحد أقىص) وأيضً ا يف صورة مهارات جزئية .ومن خالل تقديم
املهارات الجزئية فإنه تتاح إمكانية التدريب املتوائم بدقة مع متطلبات الدارس ،والتي من
١٨

خاللها ميكن االسرتشاد بشكل هادف ودقيق باملهارات واملتطلبات الفردية .أماكن التدريب
تكون إما الورش واملصانع التدريبية أو جهات التدريب واملدارس املهنية (إلزام أو حق
الحضور يف املدرسة املهنية).
نصيحة
معلومات يف اإلنرتنت

www.bmb.gv.at/berufsmatura
www.bmb.gv.at/berufsreifepruefung

١٩

املعاهد الفنية املتوسطة
نقاط عامة
املعاهد الفنية املتوسطة تستمر فرتة من عام إىل أربعة أعوام .املعاهد الفنية املتوسطة
بفرتة تدريب تصل إىل عام أو عامني تتيح إمكانية إمتام التدريب املهني من خالل اجتياز
االختبار النهايئ لفرتة تدريب جزئية تصل مدتها إىل ثالثة أو أربعة أعوام .بالنسبة للخريجني
فإنه ترسي عليهم صالحيات قانون األعامل الحرفية والصناعية .بعد إنهاء الدراسة والتخرج
يف املعاهد الفنية املتوسطة التي تستمر الدراسة فيها عىل األقل ملدة ثالثة أعوام يتم
االلتحاق مبراحل تعليم مهني ارتقائية (ثالثة أعوام) الختبار الصالحية واختبار الدبلوم.
بالنسبة لخريجي املعاهد الفنية التي تستمر الدراسة فيها أربعة أعوام فإنه توجد أمناط
خاصة من مؤسسات منح شهادات الثانوية املتخصصة.
القبول
حتى ميكن االلتحاق بهذه الجهات فيجب عىل الدارس أن يكون قد أنهى الصف الرابع/
املرحلة الدراسية الثامنة يف أي معهد عال أو املدرسة املتوسطة الجديدة أو معاهد التعليم
العام العليا بنجاح (يستثنى من ذلك اللغة الالتينية والرسوم الجيومرتية واملواد اإللزامية
األساسية).
أهم املعاهد املهنية املتوسطة:

•املعهد الفني التجاري التقني املتخصص (الدراسة ملدة ثالثة أو أربعة أعوام)
•املعهد التجاري (الدراسة ملدة ثالثة أعوام)
•املعهد الفني العايل للمهن االقتصادية (الدراسة ملدة ثالثة أعوام)
•معهد املوضة والخطوط التصميمية (الدراسة ملدة ثالثة أعوام)
•معهد الفندقة والسياحة (الدراسة ملدة ثالثة أعوام)
•معهد املهن االجتامعية (الدراسة ملدة ثالثة أعوام)
•معهد الخدمات االجتامعية (الدراسة ملدة عامني)
•معهد مهن الخدمة االجتامعية (الدراسة ملدة عامني إىل أربعة أعوام):
•(القبول بد ًءا من سن  17أو  19عا ًما)
•املعهد العايل لالقتصاد الزراعي والغابات (الدراسة ملدة عامني إىل أربعة أعوام)
•معهد الرعاية الصحية والعناية باملرىض (القبول بد ًءا من سن  16أو  17عا ًما)
•األكادميية الرياضية االتحادية (الدراسة ملدة ثالثة أعوام)
•املعهد االقتصادي (الدراسة ملدة عام إىل عامني)

٢٠

نصيحة
معلومات يف اإلنرتنت

www.abc.berufsbildendeschulen.at
www.bmgfj.gv.at

٢١

املعاهد املهنية العليا
نقاط عامة
املعاهد املهنية العليا تقدم للملتحقني بها يف خالل خمس سنوت دراسية ،إىل جانب التعليم
العام األسايس ،تدريبًا مهنيًا متقد ًما ينتهي بأداء اختبار التأهيل والدبلوم .ومن خالل اجتياز
االختبار التأهييل يتم تخويل الدارس أحقية الدراسة يف الجامعات واملعاهد العليا املتخصصة
واملعاهد الرتبوية العليا ،كذلك فإن اجتياز اختبار الدبلوم يتيح إمكانية شغل الوظائف
املنظمة قانونًا وفقًا لقانون تنظيم الحرف واألعامل املهنية.
ينص القانون عىل االعرتاف باملعارف املتخصصة لخريجي معاهد التعليم العام العليا
يف الجامعات واملعاهد العليا املتخصصة ،والحقوق والصالحيات املكفولة مبوجب قانون
املهندسني يرسي عىل خريجي املعاهد العليا التقنية والزراعية.
وعىل املستوى األورويب فإن املواصفة EG/36/2005تتيح إمكانية شغل أية وظيفة نظامية
يف أي من الدول األعضاء األخرى باالتحاد األورويب التي تتطلب لشغل الوظيفة اجتياز
مرحلة التدريب باملعهد العايل أو الجامعة بنجاح لفرتة تبدأ من (إىل) أربع سنوات.
القبول
ميكن للتالميذ الذين متكنوا بنجاح من اجتياز الصف الرابع /املرحلة الدراسية الثامنة يف
املعهد العايل أو املدرسة املتوسطة الجديدة أو الصف الرابع أو ما يزيد يف معهد التعليم
العام العايل أو السنة التمهيدية للتدريب املهني وهم يف املرحلة الدراسية التاسعة ،االلتحاق
مبعاهد التعليم املهني العليا (يستثنى من ذلك اللغة الالتينية والرسوم الجيومرتية واملواد
اإللزامية األساسية).
بالنسبة للمؤسسات التعليمية املسئولة عن التعليم الرتبوي يف املرحلة األساسية واملؤسسات
التعليمية املسئولة عن التعليم الرتبوي االجتامعي فإنه يتم عقد اختبار صالحية وتأهيل
لكل التالميذ املهتمني.
أهم املعاهد املهنية العليا

•املعهد الفني التجاري الصناعي العايل
• أكادميية التجارة
•املعهد الفني العايل للموضة والخطوط التصميمية
•املعهد الفني العايل للفنون التشكيلية
•املعهد الفني العايل للسياحة
•املعهد الفني العايل للمهن االقتصادية
•املعهد الفني العايل لالقتصاد الزراعي والغابات
•املعهد التعليمي للرتبية يف املرحلة األساسية
•املعهد التعليمي للرتبية االجتامعية

٢٢

نصيحة
معلومات يف اإلنرتنت

www.abc.berufsbildendeschulen.at

٢٣

اختبار الثانوية النمساوية (ماتورا) الجديدة
اختبار التأهيل املعياري الجديد املؤهل لاللتحاق مبعاهد التعليم العام العليا واختبار التأهيل
والدبلوم لاللتحاق باملعاهد العليا املهنية
اختبار التأهيل املعياري املوجه بحسب مهارات الدارس أو اختبار التأهيل والدبلوم يضع
مهارات أساسية مشرتكة ورشوط إطارية عامة متساوية أمام كل التالميذ .وهذا الشكل
املوحد إلنهاء مرحلة التعليم املدريس يتيح إمكانية شهادات املاتورا عىل املستويني املحيل
والعاملي.
وبسبب محتويات خطة التدريس املهنية فإنه يوجد يف نطاق الرياضيات واللغة األجنبية
العديد من أوضاع املهام لتالميد مدارس التعليم العام العليا والتعليم املهني العليا.
االختبار التأهييل الجديد لاللتحاق مبدارس التعليم العام العليا

•التالميذ ميكنهم بأنفسهم اتخاذ القرار :إما أن يقوموا بأداء ثالثة اختبارات تحريرية وثالثة
اختبارات شفهية أو أربعة اختبارات تحريرية واختبارين شفوي.
•يف االختبار التحريري (االختبار املدريس) يقوم كل التالميذ يف جميع أنحاء النمسا بأداء هذا
االختبار يف موضوعات معيارية يف نفس الوقت ،ويحصلون عىل مهام موحدة.
•ويف االختبار الشفوي ميكن أن يتم إبراز املحاور األساسية للمدارس .ال يتم تقديم املهام بشكل
مركزي أسايس ،بل إن األمر يظل يف مسئولية املدرس.
• يقوم كل التالميذ بكتابة عمل علمي متهيدي إىل معهد التعليم العام العايل يف موضوع من
اختيارهم الشخيص ،ويقوم كل منهم بتقديم موضوعه عل ًنا أمام لجنة االختبار.

اختبار التأهيل والدبلوم الجديد لاللتحاق باملعاهد العليا املهنية

•التالميذ ميكنهم بأنفسهم اتخاذ القرار :إما أن يقوموا بأداء ثالثة اختبارات تحريرية وثالثة
اختبارات شفهية أو أربعة اختبارات تحريرية واختبارين شفوي .يتم تحديد مواد التعليم العام
بشكل معياري.
•يف االختبار املدريس التحريري يحصل كل التالميذ يف جميع أنحاء النمسا يف نفس موعد االختبار
عىل مهام موحدة ،ويف هذا اإلطار تكون نصوص االختبار يف جزء اللغة األجنبية ذات صلة
بالقطاع املهني .جزء الرياضيات يتم وضعه من املنظور التطبيقي.
•ويف االختبار الشفوي ميكن أن يتم إبراز املحاور األساسية للمدارس .تظل مهام االختبار يف
مسئولية املدرس يف موقع املدرسة.
•يف مدارس التعليم املهني العليا يقوم جميع التالميذ بكتابة بحث دبلوم حول قضية خاصة
بالتطبيق املهني أو التشغييل ،وغالبًا ما يكون ذلك بتكليف من إحدى الرشكات أو بالتعاون
معها .ثم يُعرض مرشوع الدبلوم علن ًيا أمام لجنة االختبار وتتم مناقشته.

نصيحة
معلومات يف اإلنرتنت

www.bmb.gv.at/reifepruefungneu

٢٤

مسارات التعلم بعد إمتام املرحلة الثانوية النمساوية
(ماتورا)
يشرتط التباع مسارات التعلم هذه أن يكون الدارس قد اجتاز اختبار التأهيل أو اختبار
التأهيل املهني أو اختبار التأهيل الدرايس .بالنسبة لبعض معاهد الدبلوم املتخصص واملعاهد
العليا املتخصصة توجد أمناط خاصة أو إمكانيات قبول معينة لخريجي املعاهد املتخصصة
ذات التخصص املامثل بفرتة دراسة أربع سنوات أو ممن أمتوا دورة تدريب مهنية.
نصيحة
معلومات يف اإلنرتنت

www.schulpsychologie.at/bildungsinformation/nach-der-matura

٢٥

معاهد الدبلوم املتخصص
تتيح معاهد الدبلوم املتخصص إمكانية االلتحاق بتدريب مهني رفيع املستوى مدته عامني
(بالنسبة للعاملني تكون املدة عامني إىل ثالثة أعوام) مبا يتوافق مع مدارس التعليم املهني
العليا أو مؤسسات التعليم املهني العليا ،وتنتهي باختبار دبلوم .ويحصل الخريجون عىل
اإلجازات املهنية التي تقدمها مدارس التعليم املهني العليا املامثلة.
الدورات التدريبية يف مجاالت:
تقنيات اإلنشاء والكيمياء والهندسة الكياموية واإللكرتونيات واملعلومات التقنية والتقنية
الكهربائية ،الهندسة املعامرية ،واملعلوماتية والتوافق الكهرومغناطييس وتقنيات املعلومات
وتصميم املقصورات الداخلية وتقنيات األخشاب وعلم الرتبية يف املرحلة األساسية والفنون
والتصميم والهندسة امليكانيكية وامليكاترونيك وتقنيات امليديا وإدارة امليديا واملوضة
والخطوط التصميمية/املنسوجات والبرصيات والرتبية االجتامعية والهندسة االقتصادية
وتقنية املعلومات االقتصادية  -األعامل الرقمية ،والسياحة والبيئة واملهن االقتصادية معاهد
الدبلوم املتخصص باألكادمييات التجارية مع املحور التعليمي الخاص بكلٍ منها (مثل ريادة
األعامل واإلدارة ،اإلدارة املالية وإدارة املخاطر ،االقتصاد الدويل ،إدارة التواصل والتسويق).
نصيحة
معلومات يف اإلنرتنت

www.abc.berufsbildendeschulen.at

٢٦

املعاهد العليا الرتبوية
املعاهد الرتبوية العليا  -طرق جديدة إلعداد الرتبويني
يوجد يف املعاهد العليا الرتبوية يف جميع أنحاء النمسا منذ العام الدرايس 2016/2015
التدريب الجديد للدارسني يف مجال املرحلة االبتدائية.
ويتم التطبيق الشامل عىل مستوى النمسا يف نطاق املراحل الثانوية أيضً ا بد ًءا من العام
الدرايس  2017/2016بالتعاون مع املعاهد العليا الرتبوية والجامعات.
وعىل التوازي مع ذلك فسوف يتم االستمرار يف دورات التدريب القامئة.
فرتة الدراسة الدنيا ألية دراسة خاصة بالتدريس بأي معهد تربوي عال حكومي أو خاص
تبلغ عى األقل  4أعوام (مرحلة البكالريوس) باإلضافة إىل  1.5-1عام (مرحلة املاجستري).
من خالل إمتام مرحلة الدراسة بكاملها بنجاح فسوف يتم اكتساب القدرة عىل التدريس
للمرحلة املعنية.
ورشط الحصول عىل ترصيح بالدراسة املنتظمة يف البكالوريوس ملنصب التدريس هو
الحصول عىل الشهادة الجامعية العامة (اختبار الصالحية التأهييل أو اختبار الصالحية
املهني التأهييل أو اختبار صالحية الدراسة) وأيضً ا الصالحية للدراسة (يتم تنفيذ إجراءات
الصالحية متعددة املراحل لكل دراسات التدريس) .توجد املزيد من رشوط الرتخيص التي
يتعني أن يتم اإليفاء بها بالنسبة للقادمني الجدد من الجنسني ويف نطاق التعليم املهني.
التصميم الدرايس ملناهج التدريب
برامج دراسات البكالريوس واملاجستري تخطط ملنظومة تصميم درايس موحدة يف مبادئها
األساسية .يتم تنفيذ التدريب وفقًا لنطاقات العمر (املرحلة األولية أو الثانوية) وليس وفقًا
ألنواع املدارس.
مناهج التدريبات تخطط إلقامة أحداث تدريس حول أساسيات علم التعليم يف أساليب
التدريس واألساليب الرتبوية األساسية واملتعلقة بالتعليم األويل أو يف املواد الدراسية التي
تتوافق مع موضوعات التدريس أو نطاقات التخصص أو حزم املواد .وباإلضافة إىل ذلك
مثل يف مجال العلم الرتبوي الشامل والعلم
فإنه ميكن إرساء مجموعات النقاط األساسيةً ،
الرتبوي الخاص واملعالج واالجتامعي والتوجيه املهني واألداء اللغوي املتعدد والعلم الرتبوي
الوسائطي .يف املعاهد العليا الرتبوية يتم يف إطار التدريب الجديد عرض نقاط أساسية
مختلفة .ويف جميع األحوال فيمكن أن يتم عرض النقطة األساسية شاملة العلم الرتبوي.
التدريب ملدريس الرتبية الدينية يُقدم يف املعاهد العليا الرتبوية الخاصة.
الدراسات الرتبوية العملية يتم عرضها بشكل تكاميل يف كل النطاقات الدراسية .ميكن أن
يتم إنهاء دراسات برنامج املاجستري بشكل مرافق للوظيفة.
٢٧

دراسات برامج البكالريوس واملاجستري املؤهلة ملنصب التدريس
 )1للمرحلة األولية  -يف املعاهد العليا الرتبوية الحكومية والخاصة

•دراسة البكالريوس ( 240درجة بالنظام األورويب ملعادلة الساعات املعتمدة  8 ،ECTSفصول دراسية)
•دراسة املاجستري (عىل األقل  240درجة بالنظام األورويب ملعادلة الساعات املعتمدة ،ECTS
عىل األقل فصلني دراسيني)
•عروض النقاط األساسية وإمكانيات التخصص املتباينة إقليميًا.

 )2بالنسبة للمرحلة الثانوية (التعليم العام)  -يف املعاهد العليا الرتبوية بالتعاون مع
الجامعات

•دراسة البكالريوس (  240درجة بالنظام األورويب ملعادلة الساعات املعتمدة  8 ،ECTSفصول
دراسية)
•دراسة املاجستري (عىل األقل  90درجة بالنظام األورويب ملعادلة الساعات املعتمدة  ،ECTSعىل
األقل  3فصول دراسية)
•عروض النقاط األساسية وإمكانيات التخصص املتباينة إقليم ًيا.

 )3بالنسبة للمرحلة الثانوية (التعليم املهني)  -يف بعض املعاهد العليا الرتبوية
رشوط الترصيح:
(مثل اختبار حرفة
اجتياز اختبار تعليم مهني متخصص أو الحصول عىل تأهيل مساو ً
الصناعة واختبار ترصيح مزاولة املهنة واختبار نهاية املدرسة املهنية العليا وما إىل ذلك)،
التطبيق املهني املتخصص ملدة  3سنوات عىل األقل ،ويستثنى من ذلك ما يتم تنظيمه وفقًا
للترشيعات املعنية.
•دراسة البكالريوس ( 240درجة بالنظام األورويب ملعادلة الساعات املعتمدة  8 ،ECTSفصول
دراسية)
•دراسة املاجستري (عىل األقل  240درجة بالنظام األورويب ملعادلة الساعات املعتمدة ،ECTS
عىل األقل فصلني دراسيني)

مجاالت التخصص التالية يتم عرضها يف قطاع التعليم املهني:
•التعليم املهني املزدوج والتقنية والحرفية
•املوضة والتصميم
•املعلوماتية واالتصاالت
•التغذية
•مجال تخصص التعليم املهني لالقتصاد الزراعي والغابات باإلضافة إىل قطاعات الزراع والتغذية
واألحياء (البيئة)  -يف املعهد العايل للرتبية الزراعية والبيئية

٢٨

دراسات منصب التدريس "للمستجدين من الجنسني"
دراسات تكميلية لربامج الدراسات املتخصصة املؤهلة ملنصب التدريس
 )1نطاق املرحلة الثانوية (التعليم العام)
رشط الترصيح:
إنهاء الدراسة التخصصية يف أية جهة تعليمية ثالثة مبا يعادل  180درجة بالنظام األورويب
ملعادلة الساعات املعتمدة .ECTS

•دراسة البكالريوس ( 240درجة بالنظام األورويب ملعادلة الساعات املعتمدة  - ECTSمنها 150
درجة بنظام  ECTSمحتسبة من الدراسة التي تم إمتامها بالفعل)
•دراسة املاجستري (عىل األقل  240درجة بالنظام األورويب ملعادلة الساعات املعتمدة ،ECTS
عىل األقل فصلني دراسيني)

 )2نطاق املرحلة الثانوية (التعليم املهني):
رشوط الترصيح:
إنهاء الدراسة التخصصية يف أية جهة تعليمية ثالثة مبا يعادل  300-240درجة بالنظام
األورويب ملعادلة الساعات املعتمدة .ECTS
التطبيق املهني املتخصص ملدة ثالث سنوات عىل األقل ،ويستثنى من ذلك ما يتم تنظيمه
وفقًا للترشيعات املعنية.
•دراسة البكالوريوس ( 240درجة بالنظام األورويب ملعادلة الساعات املعتمدة  - ECTSمنها 180
درجة بنظام  ECTSمحتسبة من الدراسة التي تم إمتامها بالفعل) دراسة املاجستري (عىل األقل
 60درجة بنظام  ،ECTSفصلني)

التعريف باملهنة
الدارسون يف برامج التدريب للحصول عىل منصب أستاذ سيتم تعريفهم مبهنة التدريس يف
إطار "مرحلة تنصيب" مدتها عام واحد تحت رعاية مرشفني من الجنسني.
نصيحة
معلومات يف اإلنرتنت

www.bmb.gv.at/ph

الجامعات
تتوفر إمكانيات االلتحاق بدراسات العلوم اإلنسانية والثقافية والهندسية والفنية ودراسات
منصب التدريس للحصول عىل منصب أستاذ كريس يف املعاهد العليا والجامعات (لكل
مادتني تدريس) باإلضافة إىل العلوم الطبية والعلوم الطبيعية والقانونية واالجتامعية
واالقتصادية وعلوم الالهوت الدينية.

٢٩

•دراسات الدبلومات :تخدم يف املقام األول هدف التدريب املهني سواء يف مجال العلوم أو
فصل دراسيًا (الفصل الدرايس
الفنون ،ويف أغلب األحوال تستمر فرتة من مثانية إىل اثني عرش ً
يشمل  30درجة بالنظام األورويب ملعادلة الساعات املعتمدة  ،)ECTSوهي تتكون من اثنني
أو ثالثة قطاعات دراسية يتم إنهاء كل منها باجتياز اختبار الدبلوم .وشهادة التخرج فيها متنح
مثل "املاجستري"" ،مهندس حاصل عىل دبلوم"
الطالب أحقية الحصول عىل درجة الدبلومً ،
(باستثناء الدراسات الطبية التي تنتهي بالحصول عىل درجة الدكتوراه) .وال يوجد أكرث من ذلك
سوى بعض دراسات الدبلوم القليلة.
•دراسات برامج البكالوريوس واملاجستري :وفقًا إلعالن بولونيا فقد قامت الجامعات بإعداد
أغلب الدراسات باعتبارها دراسات بكالريوس (ثالث إىل أربع سنوات ،بنطاق درجات يرتاوح بني
 180إىل  240درجة بالنظام األورويب ملعادلة الساعات املعتمدة  )ECTSوما يستند إىل ذلك
من دراسات ماجستري (من عام إىل عامني ،بنطاق درجات يرتاوح بني  60إىل  120درجة بنظام
 .)ECTSودراسة البكالريوس تخدم هدف التدريب املهني يف مجايل العلوم أو الفنون والتأهيل
يف مجال التخصص املعني ،وهي تصل بالطالب يف النهاية إىل الحصول عىل درجة "البكالوريوس"
األكادميية .يتم إنهاء دراسات برنامج املاجستري ،بحسب مجال التخصص ،بالحصول عىل درجة
"املاجستري" أو "مهندس دبلوم".
•دراسات درجة الدكتوراه واملؤهلة للحصول عىل الدكتوراه (دكتور فلسفة) :تستند هذه
الدراسات إىل االنتهاء من دراسات الدبلوم أو املاجستري ،سواء يف الجامعات أو املعاهد العليا
املتخصصة ،وهي تخدم بصفة أساسية غرض استمرار تطوير القدرة الفردية عىل إعداد عمل
البحث العلمي .وإنهاؤك لهذه املرحلة (بعد ثالثة أو أربعة أعوام) يخولك حق الحصول عىل
درجة الدكتوراه املعروفة باسم .PhD
•

نصيحة
معلومات يف اإلنرتنت

www.studienwahl.at

٣٠

املعاهد العليا
املعاهد العليا تتيح إمكانية إجراء تدريب مهني مؤيد بأسانيد علمية ذي توجه مهني
حريف بالدرجة األوىل (عىل األقل يكون هناك جز ًءا من الدراسة يف صورة فصل درايس عميل
واحد).
يف الوقت الحايل يتم عرض األمناط التالية من الدراسات:
•دراسات البكالوريوس :تستمر يف أغلب األحوال ستة فصول دراسية (ثالث سنوات) وينتهي
بالحصول عىل الدرجة األكادميية "بكالوريوس" .يف بعض املواد ،وال سيام يف نطاق العمل
االجتامعي والقطاع الصحي ،فمن خالل إنهاء الطالب لهذه املرحلة سوف يحصل عىل أحقية
(مثل أخصايئ اجتامعي ،معالج طبيعي).
التدريب عىل املهنة املعنية ً
•دراسات برامج املاجستري :تستند إىل إنهاء الطالب ملرحلة دراسات البكالوريوس ،وهي تخدم
بوجه خاص غرض إكامل الدراسة العلمية ،وهي يف العادة تستغرق أربعة فصول دراسية (عامني)
وتنتهي بالحصول عىل الدرجة األكادميية "ماجستري".

يف الوقت الحايل يوجد يف النمسا مراحل دراسية للمعاهد العليا املتخصصة يف قطاعات
الفن التشكييل والعلوم الهندسية واالجتامعية واالقتصادية والعسكرية والتأمينية والطبيعية
والصحية .وإمكانية االلتحاق بأي برنامج درايس يف املعاهد العليا متاحة لألفراد الذين
يتمتعون بكفاءات مهنية دراسية ،لكنهم مل يجتازوا اختبار التأهيل (يف أغلب األحوال
باختبارات إضافية).
نصيحة
معلومات يف اإلنرتنت

www.fachhochschulen.ac.at

٣١

تعليم الكبار
يتكون نظام تعليم الكبار يف النمسا من مجموعة متنوعة من املؤسسات التعليمية التي
تتباين أهدافها وعروضها التعليمية .ويتسع نطاق التعليم ليشمل عروض التعليم العام
والتعليم األسايس والتعليم التكمييل الالحق للشهادات التعليمية يف مسار التعليم الثاين،
باإلضافة إىل عروض التعليم املهني ،ومرو ًرا بدورات اإلدارة ومراحل التدريب املهني التي
تعمل عىل تشكيل شخصية الدارس ،ووصولً إىل مراحل الدراسة يف املعاهد العليا والتعليم
الجامعي.
مدارس للعاملني وملواصلة التعليم الثالث
األفراد الذين دخلوا بالفعل يف الحياة العملية أو أمتوا تعليمهم املهني تتاح لهم إمكانية،
إىل جانب عملهم ،التقدم إلمتام مراحلهم التعليمية يف صورة حصص مسائية .توجد معاهد
تعليم عام ومهنية عليا ومتوسطة للعاملني وملراحل التعليم املهني االرتقايئ ومؤسسات
منح شهادات الثانوية واألكادمييات .وباإلضافة إىل ذلك فإنه يتم أيضً ا توفري عروض مواصلة
التعليم يف الجامعات واملعاهد العليا املتخصصة  -ويف هذه األخرية توجد باإلضافة إىل ذلك
مراحل دراسية متخصصة للعاملني.
تعليم الكبار
معاهد تعليم الكبار املدعومة من الوزارة االتحادية لشؤون التعليم ،مثل املعاهد الحكومية
الشعبية ومعاهد الدعم املهني ومعاهد الدعم االقتصادي ،باإلضافة إىل مجموعة من
املعاهد اإلقليمية الخريية املتخصصة يف تعليم الكبار توفر إجراءات التدريب ومواصلة
التعليم سواء املهنية أو املتعلقة بالتعليم العام .وتوجد مهمة أساسية لنطاق تعليم
الكبار تتمثل يف تطوير وتنفيذ عرض معني يتناسب مع متطلبات البالغني واملجموعات
املستهدفة باإلضافة إىل تقديم االستشارات املهنية والتعليمية بجودة عالية بشأن إمكانية
االلتحاق مبنظومات التعلم املصاحبة للحياة ،األمر الذي يتحقق من خالل تقديم املعلومات
واالستشارات التعليمية وتقديم التعليم األسايس واملهارات األساسية والتحصيل الالحق
للشهادات التعليمية غري املكتملة وما إىل ذلك.
واملهتمون ميكنهم االلتحاق باملراحل الدراسية التحضريية إلنهاء مرحلة التعليم اإللزامي
املدريس واجتياز اختبار التأهيل الخارجي واختبار التأهيل الدرايس الذي يعقد يف مؤسسات
تعليم الكبار.
يف نطاق االختبار املهني التأهييل ميكن أن يتم أداء ثالثة من أصل أربعة اختبارات جزئية
يف إطار املراحل التعليمية املهنية املعرتف بها لغرض التحضري الختبار التأهيل املهني الذي
يعقد يف العديد من مؤسسات تعليم الكبار.
لغرض التحضري الختبار إمتام التعليم املدريس اإللزامي فإنه يتم يف مؤسسات تعليم الكبار
تقديم عروض متوامئة مع ظروف ومتطلبات الكبار .يتعني أن يتم أداء االختبارات بحد
أقىص يف ستة مجاالت كفاءة (أربع مواد إلزامية ومادتان اختياريتان) ،وميكن بحد أقىص
أن يتم أداء  5اختبارات يف مؤسسات تعليم الكبار ،تلك التي تتطلب كفاءة أداء االختبار.
٣٢

والشكل الساري حتى اآلن لالختبارات الخارجية التي تهدف إلمتام الدراسة يف املدرسة
املتوسطة الجديدة أو املدرسة األساسية ،ال يزال قامئًا.
نصيحة
معلومات يف اإلنرتنت

www.erwachsenenbildung.at

٣٣

املشورة التعليمية
الوزارة االتحادية لشؤون التعليم
القسم ( 8/1املشورة التعليمية النفسية املدرسية ،دعم الصحة)
 01فيينا 1 ،شارع فريونج
الخط الساخن للمعلومات املدرسية:
5220/081020
بريد إلكرتوينschulpsychologie@bmb.gv.at :
schulinfo@bmb.gv.at

إنرتنتwww.schulpsychologie.at :

www.bmb.gv.at/schulinfo

املعاهد أو األفراد املقدمون لخدمات املساعدة يف اتخاذ القرارات التعليمية:
االستشارات النفسية املدرسية والتعليمية:
 77مرك ًزا استشاريًا يف النمسا
(مراكز الوالية انظر صفحة ) ٣٤
مستشارو شئون التالميذ والتعليم:
املدرسون الذين تلقوا تدريبًا متوافقًا يف كل مدرسة بد ًءا من املرحلة الدراسية الخامسة:
www.schulpsychologie.at/schuelerberatung

مراكز الخدمات واملعلومات املدرسية:
لدى كل مجالس املدارس يف الواليات:

www.bmb.gv.at/schulen/service/schulinfo/schulservicestellen.xml

التوجيه املهني:
بوابة " :ibobb-Informationاملعلومات واملشورة والتوجيه لشئون التعليم واملهن":
www.schule.at/ibobb

مراكز املعلومات املهنية:
موجهة من مكتب خدمة سوق العمل أو الغرفة االقتصادية يف كل الواليات االتحادية

www.ams.or.at/buw.html

 ← www.wko.atمستشاري املجال املهني والتعليمي
املشورة التعليمية للكبار:
معلومات وعناوين مراكز استشارات التعليم أسفل الرابط
 www.erwachsenenbildung.atأو www.bib-atlas.at

٣٤

االستشارات النفسية املدرسية والتعليمية يف مجالس املدارس يف الواليات/مجلس مدارس
مدينة فيينا
بورجنالند
 ← www.lsr-bgld.gv.atاالستشارات النفسية املدرسية
كرينتني
 ← www.landesschulrat-kaernten.atالتنظيم ← االستشارات النفسية املدرسية
النمسا السفىل

 ← www.lsr-noe.gv.atاالستشارات النفسية املدرسية

النمسا العليا
 ← www.lsr-ooe.gv.atاالستشارات النفسية املدرسية والتعليمية
زالتسبورج

 ← www.landesschulrat.salzburg.atمراكز الخدمة ← االستشارات النفسية املدرسية
شتاينامرك
 ← www.lsr-stmk.gv.atالخدمة ← االستشارات النفسية املدرسية ← االستشارات
التعليمية
تريول
 ← www.lsr-t.gv.atاالستشارات النفسية املدرسية
فورارلربج

 ← www.lsr-vbg.gv.atاالستشارات النفسية املدرسية
فيينا
 ← www.stadtschulrat.atمجلس مدارس املدينة ← األقسام ← االستشارات النفسية
املدرسية

٣٥

املدرسة الشعبية الحكومية

www.bmb.gv.at/volksschule

املدرسة املتوسطة الجديدة

www.neuemittelschule.at

السنة التمهيدية للتدريب املهني
www.pts.schule.at

معاهد التعليم العام العليا
www.bmb.gv.at/ahs

www.bmb.gv.at/tagesbetreuung
www.bmb.gv.at/reifepruefungneu

املدارس الخارجية

www.weltweitunterrichten.at

علم الرتبية الخاص

www.cisonline.at

مدارس التعليم املهني اإللزامي

www.bmb.gv.at/berufsmatura
www.bmb.gv.at/berufsreifepruefung

املعاهد الفنية املتوسطة

www.abc.berufsbildendeschulen.at
www.bmgfj.gv.at

املعاهد الفنية العليا

www.abc.berufsbildendeschulen.at

اختبار الثانوية النمساوية (ماتورا) الجديدة
www.bmb.gv.at/reifepruefungneu

)مسارات التعلم بعد إمتام املرحلة الثانوية النمساوية (ماتورا

www.schulpsychologie.at/bildungsinformation/nach-der-matura

مؤسسات منح شهادات الثانوية املتخصصة
www.abc.berufsbildendeschulen.at

٣٦

املعاهد العليا الرتبوية

www.bmb.gv.at/ph

املعاهد العليا املتخصصة

www.fachhochschulen.ac.at

الجامعات

www.studienwahl.at

تعليم الكبار

www.erwachsenenbildung.at
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