وزارة الثقافة لوالية
ساكسونيا السفلى
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األسئلة الهامة وإجابتها

اإلنتقال من مرحلة
التعليم االبتدائية
إلى مرحلة التعليم ما
بعد االبتدائية

)(Grundschule

ساكسونيا السفلى

مقدمة

تشكيل اإلنتقال

السيدات والسادة ،أعزائي أولياء األمور
منذ بداية العام الدراسي  2016 / 2015ينتقل التالميذ بدون
الحصول على توصية مدرسية لمرحلة التعليم ما بعد االبتدائية
مما يضع على عاتقكم أمر إتخاذ قرار إلى أي نوع من مدارس
التعليم ما بعد االبتدائية يتجه أبنائكم مستقبالً.
هذه النشرة توضح لحضراتكم التوجه األول حول أنواع التعليم
المختلفة في والية ساكسونيا السفلى.
إضافة إلى ذلك يستطيع حضراتكم أثناء الفصل الدراسي الرابع
الحصول على مقابلة للتشاور مع المعلم المسئول عن أطفالكم
للوقوف بوضوح على مستوى الطفل وما يناسبه ،ويرجى منكم
انتهاز هذه الفرصة للتشاور .كذلك أيضا ً يجب اال يفوتكم الدورات
اإلعالمية عن المدارس ما بعد االبتدائية والتي يتم فيها توضيح
الرسالة التربوية وأساليب ومتطلبات األداء في كل نوع من
العمل المدرسي بهذه المدارس وأوجه التـنوع بينها .هذا التـنوع
الذي يمثل أحد مبادئ السياسة التعليمية لوالية ساكسونيا السفلى.
وعلى هذا األساس سوف تكونون قادرين على إتخاذ قرار سليم
للتعليم المستقبلي لطفلكم“ .إن طفالً سعيداً يستطيع ان يقوم
بمتطلبات المدرسة التي وقع عليها االختيار”يجب أن يكون هدفنا
جميعاً.

جرانت هندرك تونه
وزير التربية في ساكسونيا السفلى
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 .1ما هي المساعدات التي يمكن أن أحصل عليها مع
قراري لزيارة المدرسة ما بعد االبتدائية لطفلي؟

المدرسة االبتدائية تتيح لك أثناء العام الدراسي الرابع على األقل
جلستين للتشاور من أجل االستعالم عن تطور الحالة التعليمية
الفردية لطفلك وكذلك تقديم النصح في اختيار أنواع المدارس ما
بعد االبتدائية والدورات التعليمية التدريبية .وبناء على رغبتك
فإنه بامكان المعلمين إبداء النصح حول ماهية المدرسة القادمة
والمثبتة في ملف التوثيق َتذكر أن المعلمين يعرفون طفلك وهم
قادرون على تقيم أدائه بالمقارنة بغيره من التالميذ .باإلضافة
إلى ذلك سيتم إعالمك في لقاء للمعلومات في نهاية الصف الثالث
أو بداية الصف الرابع حول المتطلبات والمحتوى التعليمي في
المدارس ما بعد االبتدائية وفرص تغير نوع المدرسة وكذلك
عن إتمام مرحلة التعليم االبتدائي لطفلك .ثم عليك أنت إتخاذ
قرار بشأن نوع التعليم ما بعد االبتدائي لطفلك واختيار المدرسة
والتسجيل بها .للعلم فإن مواعيد تسجيل المدارس ما بعد االبتدائية
تكون في الفترة من  5حتى  10أسابيع قبل بداية العطلة الصيفية.

بالنسبة للطالب الذين يحتاجون إلى دعم تعليمي خاص
يُرجى من أولياء األمور الرجوع إلى منشورات “ إمكانية
اإلنتقال إلى المدارس ما بعد االبتدائية”.

www.mk.niedersachsen.de
> Service > Publikationen > Weitere Themen
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هل هناك متطلبات إلزامية لجلسات المشورة؟

لتسجيل جلسات المشورة مع المعلمين يجب إستخدام النماذج
المعدة لذلك والمتاحة لجميع الطالب .وهذا أمر الغرض منه
توحيد اإلجراءات وضمان مساعدة المعلمين في اإللمام بكل
الجوانب الهامة من أجل تقديم المساعدة.أساس جلسات المشورة
هو التعرف على التطور التعليمي والسلوكي واالجتماعي والعملي
لطفلك وهي معايير ضرورية لتقديم المشورة لنوع المدرسة ما
بعد االبتدائية المناسبة لطفلك .متوسط درجات الطالب ال تحدد
نوع التعليم ما بعد االبتدائي ولكن يراعى في االعتبار إجمالي
الدرجات عند اختيار التوجه الدراسي .وباإلضافة إلى المحصلة
التعليمية فإن تطور شخصية التلميذ والظروف الخارجية وتأثير
ذلك على التعليم يجب أن يأخذ في عين االعتبار.
3

المدرسة الثانوية المتخصصة في العلوم الدراسية
توفر لتالميذها إمتداد المعلومات (الثقافية) العامة وكذلك التوجيه
المهني العام على نحو يؤدي بالتلميذ إلى خالصة من أساليب
العمل ،التي تمكنهم من أداء عملية التعليم على نحو متزايد بشكل
مستقل .وتمكن هذه المدرسة تالميذها من التركيز الفردي على
إحدى النقاط التعليمية الهامة من خالل التركيز على المالمح
المهنية كاللغات األجنبية واإلقتصاد والهندسة والصحة
والخدمات األجتماعية.
)(Realschule
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 .3أين يمكنني الحصول على معلومات حول متطلبات/
شروط المدارس ما بعد اإلبتدائية؟

حول المتطلبات المدرسية سواء للمدرسة الرئيسية
) (Hauptschuleأو للمدرسة الثانوية المتخصصة في العلوم
الدراسي ة ) (Realschuleأو للمدرسة الثانوية المتقدمة �(Ober
) schuleأو للمدرسة الثانوية العامة )(Gymnasiumأو للمدرسة
الشاملة ) (Gesamtschuleفإنه يمكنك اللجوء إلى المدرسة
مباشرة ،حيث أن المدارس توفر المعلومات من خالل „اليوم
المفتوح“ وما شابه ذلك.

ويمكن توضيح نوعية المدارس المختلفة من خالل
الشرح التالي:

المدرسة الرئيسية ) (Hauptschuleتعطي التالميذ المعلومات
العامة القريبة من مواقف الحياة الحقيقية وكذلك تقوي التوجه
المهني الفردي ،كما تقوي أيضا ً المهارات األساسية والتقنيات
الثقافية األولية والتعليم الذاتي .وذلك من خالل التركيز بوجه
خاص أثناء الدروس على أشكال من النقاط الهامة المتعلقة
بالتعليم.
4

المدرسة الثانوية العامة ) (Gymnasiumتعطي تالميذها تعليم عام
أوسع وأعمق وتمكن التلميذ من مهارات التعليم بشكل عام.
وكذلك تقوي التعليم والعمل الذاتي .ومن خالل العروض التعليمية
ذات الصلة ،يتاح للتلميذ التخصص الفردي سواء لمستوى التعليم
الثانوي أو األساسي.
المدرسة المتقدمة ) (Oberschuleتقدم لتالميذها التعليم العام
األساسي المتعمق والذي يتناسب مع إمكانيات وميول التخصص
الفردي للتلميذ .هذه المدرسة تعزز المهارات األساسية
الذاتية واالجتماعية للتلميذ .كما تقدم لتالميذ الصف التاسع والعاشر:
•التركيز على التوجه والتدريب المهني
•التركيز على اللغات األجنبية واإلقتصاد والهندسة والصحة
والرعاية اإلجتماعية
•تأهيل التلميذ للمرحلة الثانوية العامة
المدرسة الشاملة ) (Gesamtschuleتوفر لتالميذها التعليم الموحد
األساسي سواء عام أو بتعمق .وكذلك تقوي المهارات األساسية
ومهارات التعليم الذاتي واألعمال ذات الصلة بالعلم التي تناسب
إمكانيات وميول التخصص الفردي للتلميذ .كما توفر أيضا ً مع
إختالف المتطلبات التعليمية تجربة التعلم المشترك مما يعزز
التوجه االجتماعي من خالل حصص دراسية مشتركة.
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 .4ما هي الشهادات  /المؤهالت التي ُتمنح من هذه
المدارس التعليمية المختلفة؟

في والية ساكسونيا السفلى يحصل التلميذ على الشهادات التالية
من المدارس ما بعد التعليم اإلبتدائي:

بعد نهاية الصف التاسع يُمنح التلميذ
•شهادة إتمام التعليم األساسي
•شهادة إتمام المدرسة النوعية (لذوي المهارات الخاصة)
) (Förderschuleبالتركيز على تنمية المهارة
بعد نهاية الصف العاشر يُمنح التلميذ
•شهادة إتمام المرحلة اإلعدادية )– (sekundarabschluss I
•إتمام المدرسة الثانوية المتخصصة في العلوم الدراسية واللغات
)(Realschulabschluss
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•شهادة إتمام المدرسة الرئيسية (التعليم األساسي)
)(Hauptschulabschluss

•فرصة اإللتحاق بالتعليم الثانوي مما يتيح الوصول إلى المرحلة
الثانوية العامة او المدرسة الشاملة كالتعليم الثانوي المهني.
في المرحلة العليا من المدارس الثانوية الشاملة ،التعاونية منها
والمتكاملة يستطيع التالميذ دخول المعاهد الجامعية المتخصصة.
هذه المدارس الثانوية تمنح ما يؤكد على إتمام دراسة الجزء
الخاص بهذه المعاهد الجامعية المتخصصة .كما تتيح ايضا ً
المدارس المهنية الشهادات المطلوبة إلستكمال طريقة التعليم في
المعاهد الجامعية العليا أو الكليات الجامعية.
.5

كيف أسجل أبني  /بنتي في المدارس ما بعد األساسية؟

اإلنتقال من مدارس التعليم االبتدائية إلى المدارس التالية يتوقف
على شهادات تقيم النصف األول من العام الدراسي الرابع وكذلك
المشورة التي حصل عليها أولياء األمور من المدارس
اإلبتدائية .تسجيل أطفالكم بالمدارس ما بعد اإلبتدائية هو أمر
متروك ألولياء األمور ،فهم لهم حرية اإلختيار في انتقال أوالدهم
إلى المدرسة ما بعد المدرسة اإلبتدائية أو المدرسة الشاملة.
في الهيكل التنظيمي التدريسي توجد بعض الحاالت التي يجب ان
تؤخذ بعين االعتبار:
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•منذ بداية السنة األولى وحتى السنة الدراسية الخامسة وأثناء
الحصص المشتركة يتم اإلخبار عن التسجيل بالمدرسة المتقدمة
) (Oberschuleدون الوضع في اإلعتبار أية جهة تعليمية أو
تخصص مختلف يأتي فيما بعد.
•تكون الحصص الدراسية في الصف الدراسي الخامس في فروع
الرياضيات واللغة اإلنجليزية بشكل متخصص ومتميز ثم يتبعه
التسجيل في تلك الفروع المتخصصة بعد موافقة أولياء األمور
على إنضمام أبنائهم في تلك الكورسات التي تناسب متطلبات
يريدون اإلنضمام إليها فيما بعد.
المدارس ما بعد االبتدائية التي ِ
•تنصب الحصص الدراسية غالبيتها على المواد الدراسية التي
تتطلبها المدارس المتقدمة فيما بعد والتي إختارها أولياء األمور.
•العمل في المدارس المتكاملة ) (IGSينظم سنويا ً بحصص دراسية
مشتركة أو تتضمن حصص مختلفة متخصصة وبعدها يتبعها
التسجيل في المدارس المتقدمة التي إختارها أولياء األمور.
•العمل في المدارس المتكاملة التعاونية ) (KGSيكون في
مجموعات دراسية بهدف دراسة فروع ذات صلة بالمدارس
المتقدمة (الثانوية) أو أشمل من ذلك وبغض النظر عن هذا
االسلوب فإن التسجيل في المدارس المتقدمة يرجع إلختيار
أولياء األمور.

7

 .6هل يستطيع أبني أو ابنتي أن يغير المدرسة التي
إختارها إذا ما ثبت له أن الدراسة فيها أقل من إمكانياته؟

إن مبدأ التغير بين المدارس المختلفة هو أمر ذات أهمية محورية
للمشوار الدراسي (للعملية التعليمية) ،لذا يجب أن يكون هناك
توافق وتنسيق دراسي حتى يكون هناك إمكانية التغير وأيضا ً
يتطلب األمر تقدير متوسط بيان العالمات للتلميذ  /للتلميذة ،الذي
قد يُعطى الحق في تغير نوع المدرسة إذا كان التغير في مصلحة
التلميذ  /التلميذة .وعلى أولياء األمور في هذه الحالة حرية إتخاذ
القرار بين التغير أو اإلستمرار .ولهم الحق في التقدم بطلب تغير
المسار إلى اإلدارة المدرسية ،التي تقرر بناء على دراسة وضع
التلميذ  /التلميذة وعما إذا كانت إمكانياته الدراسية تتناسب مع
المدرسة الجديدة التي تم إختيارها.

 .7ماذا يحدث عندما يكتشف ولي األمر أن إمكانيات أبنه /
بنته أقل مما تطلبه المدرسة ،التي تم إختيارها؟

أيضا ً في هذه الحالة فإن مبدأ التغير المسموح به يعطي الحق
ألولياء األمور في التقدم بطلب تغير المسار .ففي المدرسة
الشاملة قد يتقدم التلميذ  /التلميذة إلى السنة الدراسية التالية وذلك
من خالل العمل الدراسي الداخلي بعد الصف الدراسي السابع.
وكذلك تقيم األداء في اللغة االنجليزية والرياضيات واللغة
االلمانية ومواد العلوم بحيث تقيم إمكانيات التلميذ  /التلميذة
الدراسية وما يناسبها من سنة دراسية حتى يتم تجنب فشل العملية
التعليمية للتلميذ  /للتلميذة .ويبقى الباب مفتوحا ً أمام مسار التعلم
للحصول على أفضل مؤهالت دراسية .في المدارس المتقدمة
) (Oberschuleيتعلم التالميذ تحت سقف واحد المواد األساسية
والعامة .وفي نفس المدارس ،التي تتيح دراسة الثانوي العام يتم
تقديم المواد الدراسية بشكل أعمق .وفي نهاية السنة الخامسة
 5ينتقل التالميذ والتلميذات الى الصف السادس  6دون قرار
باإلنتقال .والمدرسة المتقدمة ) (Oberschuleيمكن ان تتخذ قرار
بانتقال هؤالء التالميذ والتلميذات الى السنة السابعة  7دون إعتبار
للنتائج .وبفضل الشفافيه والتكيف الفردي لمتطلبات التعليم واألداء
لدى التالميذ ،فإن تغير المسار لديهم ال يتطلب منهم تغير في
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األداء واالمكانيات .في المدارس الشاملة التعاونية
) (Kooperative Gesamtschule KGSفإن المدرسة الرئيسية
) (Hauptschuleوالمدرسة المتخصصة في العلوم الدراسية
) (Realschuleوالمدرسة الثانوية العامة ) (Gymnasiumمرتبطين
ببعضهم البعض تحت سقف واحد بغرض الوصول إلى الهدف
التعليمي .إن الحصص الدراسية المتخصصة ذات الهدف وكذلك
اإلمكانيات الدراسية من أجل تغير المسار يضمنون الشفافية
والتكيف الفردي لمتطلبات التعليم واألداء لدى التالميذ .بناء على
ذلك فإنه ليس مطلوبا ً عند حدوث تغير في أداء أبنائكم أن يتبعه
ذلك تغير المسار أو المدرسة ،التي تم إختيارها.
بالنسبة للتلميذ  /للتلميذة الذي يظل سنتين متعاقبين في نفس
الصف الدراسي يستطيع بقرار من إدارة المدرسة األنتقال إلى
مدرسة أخرى ،وهذا من أجل حماية التلميذ  /التلميذة من الحمل
الزائد وإعطاءه فرصة تطوير األداء .وإذا لم يكن هناك قرار بنقل
التلميذ  /التلميذة فيستطيع التلميذ  /التلميذة المشاركة في الحصص
الدراسية بالصف الدراسي التالي.
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 .8هل يستطيع أولياء األمور إختيار مدرسة معينة ألبنائهم
أم أن هناك تحديد مناطق المدارس المسموح التسجيل بها؟

إذا كان هناك تحديد لمناطق المدارس فإنه يجب على أطفالكم
اإللتحاق بالمدارس المختلفة المتقدمة التابعة للمنطقة المدرسية
المحددة لهم .وإن كان هناك حاالت إستثنائية تأخذ بعين اإلعتبار
فأن يكون هناك مشقة على الطفل ال لزوم لها أو أن هناك أسباب
تربوية تتطلب ذلك .عندما يريد طفلكم اإللتحاق بمدرسة اليوم
الكامل ) (Ganztagsschuleوال يوجد في المنطقة المدرسية التابع
لها ما يناسبه فإنه يستطيع اإللتحاق بإحدى مدارس اليوم الكامل
التابعة لمنطقه مدرسية أخرى .وإن كان أمر قبوله بهذه المدرسة
ليس حقا ً أصيالً (هذا سيوضح في  )9نظراً إلعتبارات األعداد
المتقدمة لإللتحاق بتلك المدرسة واألماكن المتاحة .أما في حالة
عدم تحديد المناطق المدرسية المسموح اإللتحاق بها ففي هذه
الحالة وكمبدأ عام يستطيع التلميذ  /التلميذة اإللتحاق بأي مدرسة
يختارها.
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 .9ماذا يحدث عندما تفوق الطلبات المتقدمة لإللتحاق
بالمدرسة أعداد األماكن المتاحة؟

في هذه الحالة فإن القبول بمدارس اليوم الكامل أو المدارس
الشاملة ماعدا المدارس المتوسطة ،يكون عن طريق القرعة.
وكذلك أيضا ً بالنسبة للمدارس المتقدمة (الثانوية) التي ال ترتبط
بشرط المنطقة المدرسية فإن عليها اللجوء إلى القرعة عندما
تفوق طلبات اإللتحاق األعداد المتاحة لديها وليس لديها أي وسائل
أخرى إلختيار جميع التالميذ المتقدمين لديها إال عن طريق
القرعة .وفي حالة الوصول إلى القرعة فإنه يجب على المدرسة
العمل بشكل وثيق مع إدارات المدارس لوضع المعاير المناسبة.
ولذا فقد يحدث أن طفلك ال يحصل على مكان بمدرسة معينة
ولكنه في كل األحوال سيحصل على مكان دراسي في مدرسة
مختلفة اخرى يستطيع فيها أيضا الحصول على المؤهل الدراسي
الذي إخطاره.
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