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مقدمة

يقدم مجلد "مســارات التعليم في النمســا" لمحة عن النظام

التعليمي النمســاوي بكامله :بدءًا من التعليم األساســي

ومرو ًرا بالتعليم المهني وحتى التدريس عىل مســتوى العالم

والجامعات وتعليم الكبار.

يتوفر "مســارات التعليم في النمســا" ً
أيضا باللغات اإلنجليزية

والتركية والبوســنية/الكرواتية/الصربية والروسية والعربية

والدارية .وتقدم الصور المعروضة هنا معلومات ســريعة حول

المحطات عىل انفراد في نظام التعليم النمســاوي.

نظـرًا ألن الفصول تقدم معلومات أولية حول موضوعات
معينة ،ســتجد في نهاية كل فصل روابط تحتوي عىل
تفاصيل أكثر.
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مؤسسات التعليم األساسي

6

نماذج الرعاية

مؤسســات التعليم األساسي -مثل رياض األطفال -هي

المؤسســة التعليمية األوىل في حياة األطفال ،حيث
ً
متكامل لتطوير
يُقدَّم مؤسســات التعليم األساسي دعمً ا
األطفال في ظــل مراعاة عمرهم وقدراتهم واحتياجاتهم

الفردية ،والهدف من التحاق األطفال بمؤسســة تعليم

أساســي هو أن يحظوا بأفضل بداية في مشــوارهم التعليمي،
مع الحصول عىل زيادة متســاوية لفرصهم التعليمية.

يُقصد بمؤسســات التعليم األساســي مختلف أنظمة الرعاية
التي يحكمها القانون المحلي ،وهي تشــمل من ناحية

المؤسســات الخاصة باألطفال حتى إتمام عامهم الثالث،

مثــل حضانــة األطفال أو دار رعاية الرضع ،ومن ناحية أخرى

رياض األطفال التي يلتحق بها األطفال من ســن ثالث حتى
ً
إضافة إىل ذلك مؤسسات مختلطة
ســت ســنوات ،كما توجد

العمر مثل دور األطفال أو مجموعات األطفال ،مع أن أســماء
النمــاذج المختلفــة قد يختلف من والية إىل أخرى ،كما توجد
إمكانية أخرى بجانب مؤسســات التعليم األساسي وهي

الرعايــة من قِبــل الوالدين النهاريين اللذين يرعيان األطفال

غال ًبا في أماكن خاصة.

التســجيل في مؤسسة تعليم أساسي

يُوصى بالتســجيل مبك ًرا للحصول عىل مكان في مؤسســة

تعليم أساســي ،وســتجدون مزيدًا من المعلومات عىل الرابط:
www.oesterreich.gv.at > Geburt > Behördenwege

الحضــور اإللزامي المجاني لنصف يوم

يلتــزم األطفــال الذين أتموا عامهم الخامس في تاريخ 31
أغســطس/آب من العام الجاري بااللتحاق بمؤسسات

تعليم أساســي مناســبة لمدة أربعة أيام أسبوع ًيا بواقع 20

ســاعة ،وجدير ٌ بالذكر أن المجانية ال تشــمل تقديم الوجبات
أو االشــتراك في العروض الخاصة ،وتُعد مؤسســات التعليم
7

األساســية مناسـ ً
ـبة طالما تمكنت من إثبات جدارتها في

تقديــم الدعــم اللغوي في لغة التعليم ،أي األلمانية.

ويســتمر االلتحاق اإللزامي حتى تاريخ  31أغســطس/آب بعد

إتمام العام الســادس من العمر ،أما األطفال الذين يلتحقون
مبك ًرا بالمدرســة فيتم استثناؤهم من االلتحاق اإللزامي.

يســري االلتحاق اإللزامي عىل العام بأكمله في رياض
األطفال باســتثناء أيام األجازات المدرسية وف ًقا للقانون

المحلي وعطلة بمقدار  5أســابيع وعند مرض الطفل أو ولي
األمــر وكذلك في األحداث غير المعتادة.

وبنــا ًء عــى طلب ولي األمر المقدم إىل الوالية يمكن إعفاء

األطفال من االلتحاق اإللزامي بمؤسســات التعليم األساسي
المناســبة بســبب اإلعاقة أو االحتياج الخاص للدعم لذوي
االحتياجات الخاصة أو ألســباب صحية أو بسبب بُعد

المســافة بين محل اإلقامة وأقرب مؤسســة تعليم أساسي

مناســبة أو بسبب صعوبة وضع الطريق.

يمكن ً
أيضا تقديم طلب مماثل عند تحقيق شــروط الحضور
لطفل ما في ســياق التربية المنزلية أو وعند وجود
اإللزامي
ٍ

الوالديــن النهارييــن ،عىل أال يصبح ذلك ممكنًا إال عندما ال
يوجــد احتياج للدعــم في لغة التعليم ،أي األلمانية ،وكذلك
عنــد ضمان تحقيــق المهام التعليمية وغرز القيم وف ًقا

للمادة  3من االتفاقية المبنية عىل المادة 15أ من الدســتور

االتحادي بين االتحاد والواليات بخصوص التعليم األساســي
ألعــوام رياض األطفال  2019/2018إىل .2022/2021

الدعم اللغوي المبكر

يجب عىل مؤسســات التعليم األساســي المناسبة أن تدعم

المهــارات اللغويــة لألطفال من البداية ،بحيث ينبغي أن يتم
دعــم لغة التعليــم األلمانية مع التركيز عىل المهارات اللغوية

لدخول المدرســة بدءًا من عمر أربع ســنوات ،وتخضع هذه

المهارات للفحص في إطار محددات مســتوى اللغة الموحدة
عىل مســتوى النمســا بدءًا من العام الثالث من العمر في

مؤسســات التعليم األساســي وكذلك من خالل المدرسة في
8

ســياق التســجيل في المدارس ،وحتى يتم ضمان تقديم

دعم لغوي مســتمر ،يجري تبادل معلومات بين مؤسســات

التعليم األساســي المناسبة والمدارس اإللزامية التي يتم
االلتحاق بها.

معلومات في اإلنترنت:
www.bmbwf.gv.at
> Themen > Elementarpädagogik
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المدرسة
االبتدائية

10

بالنســبة لكل األطفال المقيمين بشــكل دائم في النمسا تتاح

أمامهم إمكانية التعليم اإللزامي المدرســي العام .وهو يبدأ

في  1ســبتمبر/أيلول التالي للعام الذي يتموا فيه عامهم

الســادس ،ويستمر لمدة تسعة أعوام دراسية.

التســجيل (التسجيل في المدرسة)

األطفال الذين أتموا عامهم الســادس حتى يوم 31

أغســطس/آب يخضعون للتعليم اإللزامي بحلول األول

من ســبتمبر/أيلول من هذا العام ،ويجب أن يقوم أبواهم

أو مســئولو تربيتهم بتســجيلهم في المدرسة االبتدائية.

التســجيل في المدرســة يتم في يناير/كانون الثاني وفبراير/

شــباط ،ويضمن للطفل الحصول عىل مكان دراسي في

المدرســة التي يتم تســجيله فيها أو في المدرسة المجاورة

في حالة إذا ما تجاوز عدد التســجيالت ســعة موقع المدرسة.

يتم تخصيص مكان التعليم المدرســي من خالل المدرســة أو
اإلدارة التعليمية المختصة.

عند التســجيل في المدرسة ستُحدد صالحية الطفل

للدراســة في سياق إجراءت موحدة عىل مستوى النمسا،

عن طريق تقييم المعلومات المكتســبة من رياض األطفال

وأســلوب اختبار معتمد عىل معايير محددة ،وفي حالة

األطفال الذي يتحدثون لغة أوىل أخرى غير األلمانية ،ســتقرر
إدارة المدرســة بشــأن تحديد المستوى اللغوي المطلوب في

جميــع األحــوال ،فإذا لم يتمكن األطفال من متابعة الدروس
بســبب نقص المعرفة باللغة األلمانية ،فســيحصلون عىل

دروس فــي فصولــة تقوية اللغة األلمانية أو دورات لتقوية
اللغة األلمانية.
ً
الطفل يكون مؤهل للدراســة إذا ما أمكن قبول حقيقة

أنه باســتطاعته التماشــي مع متطلبات الحصة الدراسية

في مرحلة المدرســة األوىل دون أن يتســبب ذلك في إثقاله
ً
ليا كاف ًيا وكذلك
جســديًا أو نفسـ ًيا .وهذا يتطلب
تأهيل عق ً

أسســا لتعلم تقنيات الثقافة من القراءة والكتابة والحســاب،
ً
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وفهما لغويًا مناسـ ًبا للعمر ،باإلضافة إىل مهارة تعبير لغوية
ً
مناســبة للعمر ،مع التأهيل الجســدي والعاطفي االجتماعي
الالزم من أجل المشــاركة الناجحة في الحصة الدراســية في

المرحلة الدراســية األوىل .قبول األطفال الخاضعين للتعليم

اإللزامي غير المؤهلين للدراســة هو أمر يتعين أن يتم تنفيذه
في المرحلة التمهيدية للمدرســة.

يمكن الحصول عىل معلومات بشأن أشكال الرعاية طوال

اليوم في مدارس التعليم اإللزامي لدى اإلدارات التعليمية
المختصة.

التسجيل في المدارس الخاصة

عند التســجيل في المدارس الخاصة يوصى باالتصال بإدارة

المدرســة في وقت مناسب قبل بدء التسجيل في المدرسة.

وعندئذ ينبغي مراعاة أنه ليســت كل المدارس الخاصة تتمتع

بحق المســاواة بالمدارس الحكومية الالزم توفره حتى يمكن

اإليفاء بشــروط التعليم اإللزامي في أية مدرســة .وإذا لزم األمر
فيتعين عىل األبوين أو مســئولي التربية أن يعرضوا أمام

اإلدارة التعليمية ،قبل بدء العام الدراســي ،مشاركة طفلهم

في الحصص في أية مدرســة خاصة بدون الحصول عىل حق
المساواة بالمدارس الحكومية.

الحضور في المرحلة التمهيدية للمدرســة

يمكن أن يتم حضور حصص المرحلة التمهيدية للمدرســة

في فصول للدراســة التمهيدية يتم إعدادها بشــكل منفصل

تنظيم ًيا ،أو في فصول يتم إعدادها باالشــتراك مع مرحلة
التعليــم األوىل أو مرحلتــي التعليم األوىل والثانية ،أو في

فصول متعددة المراحل الدراسية.

القبول المبكر في المدرسة

األطفال الذين لم يصلوا بعد إىل مرحلة التعليم المدرســي

اإللزامي ومن المنتظر أن يتموا عامهم الســادس حتى 1
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مــارس/آذار من العــام التقويمي التالي ،ومع ذلك يتمتعون
بأهلية التعليم المدرســي وتتوفر لديهم المهارة االجتماعية

الضرورية لدخول المدرســة ،يمكن أن يُقبلوا مبك ًرا في

المرحلة المدرســية األوىل في بداية العام الدراســي .ويُشترط
فــي ذلك التخــرج بنجاح في إجراءات اختبار صالحية الطفل

للدراســة ،وتقديم طلب خطي من األبوين إىل إدارة المدرســة.

تقييم األداء

يمكن لألبوين أو المســئول عن الرعاية االختيار ما بين

التقييــم باألرقــام وتقييم أداء بديل ،عن طريق قرار يصدر

من منتدى الصفوف حتى الفصل الدراســي األول من

المرحلة الدراســية الثانية .بدءًا من شــهادة العام الثاني
للمرحلة الدراســية الثانيــة يُعد التقييم باألرقام إلزام ًيا .وتُعقد

اجتماعات األطفال واآلباء والمعلمين مرتين ســنويًا ،وتهدف
إىل االســتعراض المشترك ألداء الطفل ونقاط قوة أدائه

وتقدمــه التعليمــي في ضوء الهدف التعليمي المعني.

االنتقال إىل مدرســة تأهيلية غير إلزامية

في الفصل الدراســي األول من المرحلة المدرســية الرابعة

ســوف يتم إبالغ مســئولي التربية وتقديم المشورة الالزمة لهم
بشــأن المســار التعليمي الالحق الموصى به ألطفالهم وف ًقا
ً
(مثل في إطار أمسية
الهتماماتهم ومســتوى أدائهم الدراســي
لقاء اآلباء).

معلومات في اإلنترنت:
www.bmbwf.gv.at
> Themen > Schule > Das österreichische
Schulsystem > Die Schularten

13

المدرسة الثانوية
الجديدة

14

مع بداية العام الدراســي  2019/2018حلت المدرسة

الثانوية الجديدة ( )NMSمحل المدرســة األساسية ،لتكون
مدرســة التعليم اإللزامي الخاصة باألطفال ذوي العمر 10

عاما .ويمكن لجميع الطالب من المدرســة الشــعبية
إىل ً 14

الحكومية االلتحاق بالمدرســة الثانوية الجديدة بعد إتمام
المدرســة الشعبية الحكومية بنجاح.

خطة التدريس في المدرســة الثانوية الجديدة

خطة التدريس في المدارس المتوســطة الجديدة تربط بين

متطلــب التأهيل التقليــدي للمرحلة األولية لمدارس التعليم
العــام العليا وبيــن الحصول عىل ثقافة تعلم ومهنية جديدة.
وتكــون أولوية التوجه هنا إىل القدرات والمواهب الخاصة

لألطفال .ومن شــأن تقديم المشورة التعليمية والتوجيه

المهنــي أن يوفران القاعــدة المثالية التي تتيح للدارس الح ًقا
اتخاذ قراره بشــأن مســاره التعليمي أو المهني المستقبلي.

بجانب األشــكال الخاصة من المدرسة الثانوية للموسيقى
والمدرســة الثانوية للرياضة تنص خطة التدريس في

المدرســة الثانوية الجديدة عىل أربعة مجاالت محورية

متاحة ،وهي:

•لغوي-إنساني-أدبي
•علمي-رياضي

•اقتصادي-أحيائي
•فني-إبداعي

باإلضافة إىل ذلك يمكن تحديد محاور مســتقلة أخرى في

المقرات الدراسية المعنية.

توجــد عدة مــدارس ثانوية جديدة تقدم أنماط رعاية كاملة

اليوم .يمكن الحصول عىل معلومات بشــأن ذلك لدى

اإلدارات التعليمية المختصة.

15

تقييم األداء والمســارات التعليمية والمهنية
التالية

بدءًا من المرحلة الدراســية الســابعة يُجرى تقييم في المواد
اإللزاميــة المتمايزة ،وهــي األلمانية واللغة األجنبية الحية

األوىل والرياضيــات ،بنا ًء عىل الهــدف التعليمي للتعليم العام
المتعمق أو التعليم العام األساســي .والتقييم وف ًقا للهدف
التعليمــي للتعليم العــام المتعمق يماثل التقييم في المرحلة

األولية لمعاهد التعليم العام العليا ،ويُشــار إليه في الشــهادة
عبــر إضافة "تعليــم عام متعمق" .إذا لم يعد األداء إيجاب ًيا وفقاً

للمتطلبــات الدنيا للتعليم العام المتعمق ،فســيتم تقييمه
وف ًقا لمتطلبات التعليم العام األساســي.

يتــم تحديد نقــاط القوة التعليمية ومواطن قوة األداء الفردي
لــكل تلميذ فــي "توصيف األداء التكميلي المتمايز" الذي

يتم تســليمه مع شــهادة تخرجه .يتم تناول التقدم التعليمي،

وكذلك قرارات المســارات التعليمية والمهنية في اللقاءات
الدوريــة بين الطالب واآلباء والمعلمين.

ومن خالل التخرج بنجاح في المدرســة الثانوية الجديدة يحق

للتالميذ  -بحســب الهدف التعليمي المتحقق  -االلتحاق
بمدرســة ما قبل المهنية أو بمدرســة أكاديمية تكميلية أو
كلية تعليم مهني عالي أو مدرســة تعليم مهني متوســط.

معلومات في اإلنترنت:
www.bmbwf.gv.at
> Themen > Schule > Das österreichische
Schulsystem > Die Schularten
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المدرسة الثانوية
األكاديمية
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تشــمل الدراسة في مدرســة التعليم العام العليا ( )AHSمرحلة
تمهيديــة مدتهــا أربعة أعوام ومرحلة عليا مدتها أربعة أعوام

وتنتهــي بأداء اختبار التأهيل (الماتورا).

ومن خالل الحصول عىل شــهادة اجتياز االختبار التأهيلي

يتم تخويل الدارس أحقية الدراســة في الجامعات والمعاهد
العليا المتخصصــة والمعاهد التربوية العليا واألكاديميات.

وشــرط االلتحاق بالصف األول هو النجاح في الصف الرابع

في المدرســة الحكومية الشــعبية (في اللغة األلمانية والقراءة
والكتابــة والرياضيــات بتقدير "جيد جدًا" أو "جيد") أو قرار

المؤتمر المدرســي للمدرســة الحكومية الشعبية بأن التلميذ،
عــى الرغم مــن حصوله عىل تقدير "مقبول" في هذه المواد

اإللزاميــة ،يمكنه بنســبة احتمالية عالية اإليفاء بمتطلبات

مدرســة التعليم العام العليا بفضل ما حققه من معدالت
أداء فــي مواد أخرى ،أو اجتياز اختبار القبول.

أنمــاط معاهد التعليم العام العليا

المرحلــة األوليــة (الصف األول إىل الرابع) والمرحلة العليا
(الصف الخامس إىل الثامن):

•الجمنازيوم مع مراعــاة خاصة للمحتويات التعليمية
اللغوية واإلنسانية واألدبية

•جمنازيوم المرحلة المتوســطة مع مراعاة خاصة
للمحتويــات التعليمية العلمية والرياضية

•الجمنازيـ�وم العلمي االقتصادي مع مراعاة خاصة

للمحتويــات التعليمية االقتصادية والحياتية (بما في
ذلك المحتويات العملية)

مواد إلزامية

فقــط في المرحلة العليا :جمنازيوم المرحلة العليا

لكل التالميذ :بدءًا من الصف السادس (المرحلة الدراسية
العاشرة) تتاح إمكانية االختيار بين مواد االختيار اإلجباري

بنطاق زمني إجمالي يبلغ ست (جمنازيوم وجمنازيوم المرحلة
18

العليا) أو ثمان (جمنازيوم المرحلة المتوسطة) أو عشر

(جمنازيوم المرحلة المتوسطة االقتصادي) ساعات أسبوع ًيا.
هذا المقياس الزمني يمكن أن يتم تعديله بشكل مستقل من
مدرسة ألخرى (بحد أدنى أربع ساعات وأقصى عشر ساعات).

تتاح لكل مدرســة ثانوية أكاديمية إمكانية مواءمة عرضها

من المواد التدريســية مع موقفها وظروفها الخاصة في إطار
محدد ،ســواء في إطار المرحلة األولية أو العليا (اســتقاللية

قرار المدرســة) .وفي هذا الســياق فيمكنها ً
أيضا أن تقوم

بوضع خطط تدريســية مستقلة بها.

أنماط خاصة:

•المدرســة الثانوية األكاديمية بمحاور تركيز عىل األنشطة
الموســيقية والرياضية باختبار خاص لكل منها

•الجمنازيوم االرتقائي وجمنازيوم المرحلة المتوســطة
االرتقائي

•الجمنازيوم وجمنازيوم المرحلة المتوســطة وجمنازيوم
المرحلة المتوســطة االقتصادي للعاملين

•المدرســة الثانوية األكاديمية لألقليات اللغوية
(السلوفينية والكرواتية والمجرية)

•مدرســة التعليم المهني والعام

•مدارس جمنازيوم وجمنازيوم المرحلة المتوســطة

بحصص تدريســية تركز عىل اللغة األجنبية (يمكن

الحصــول عىل مزيد من المعلومات لدى اإلدارات

التعليمي).

فيما يخص األشــكال الخاصة األخرى التي يتم تنفيذها
ً
(مثل مع التركيز
تحت رعاية وإشــراف محاوالت المدرسة

عــى التقنيــة المعلوماتية والعلوم الطبيعية والرياضة وما

إىل ذلك) والمــدارس الثانوية األكاديمية بإمكانية المدارس

الداخليــة (العامــة والخاصة) فإن اإلدارات التعليمية يمكنها
توفير المعلومات الالزمة.
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:معلومات في اإلنترنت
www.bmbwf.gv.at
Themen > Schule > Das österreichische
Schulsystem > Die Schularten
وكذلك
> Themen > Schule > Schulpraxis
> Die Zentralmatura
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السنة التمهيدية
للتدريب المهني

21

المدرســة ما قبل المهنية تعقب المرحلة الدراســية الثامنة

وهي تمثل مرحلة دراســية واحدة .يتم تحضير التالميذ في

العام الدراســي التاســع أو في العام الدراسي العاشر االختياري
للحياة ما بعد المدرســة  -وال ســيما الحياة المهنية  -وذلك
مــن خالل تعميق التعليــم العام والتوجه المهني والتعليم
المهني األساســي .وكل من مرحلة التوجيه التي تتم في

بداية العام الدراســي والتوجيه المهني باعتباره مبدأ تدريســي
يتيحــان العديد مــن اإلمكانيات المتنوعة للتعرف عىل العالم

المهني .ومن خالل الجوالت االســتطالعية المهنية التي يتم
إجراؤهــا في الــورش التعليمية المهنية والمعاهد الخارجية

ومــن خالل فترات التدريــب العملي المهني في المصانع فإنه

يتم تدعيــم عملية اختيار المهنة المرغوبة.

التعليم المهني األساســي يتم عرضه وتقديمه في نطاقات

التخصــص (مــواد االختيار اإللزامي) .وهي تتوافق مع الحقول

المهنية الكبيرة لالقتصاد ،وفي هذا اإلطار فإنه يتم اكتســاب

قدرات ومهارات ومعارف أساســية (مهارات مفتاحية) .ومن
شــأن التعلم الموجه للتطبيق والتعامل الواقعي في الحياة

العمليــة أن يدعــم المهارات الفردية ودوافع التعلم للتالميذ.

ويمكن أن يتم االختيار من بين نطاقات التخصص الســبعة،

كل بحســب االهتمامات والميول المهنية :قطاع المعادن

والكهرباء والخشــب والمعمار والتجارة والخدمات والسياحة.
وفي إطار اســتقاللية قرار المدارس فيمكن أن يتم عرض
ً
(مثل الميكاترونيك والصحة
نطاقات تخصــص جديدة
والشئون االجتماعية).

ً
(مثل التوجيه
ومــن خالل المواد اإللزاميــة للتعليم العام

المهني والمعرفة بالحياة والتعليم السياســي واالقتصادي

واللغــة األلمانية واللغــة األجنبية الحية والرياضيات والعلوم

الطبيعيــة والبيئــة والصحة والحركة والرياضة) فإنه يتم عرض
منهجيــة تعليم عام معمقة.

ومن خالل التدريس في حصص تدريســية يبلغ نطاقها

الزمني  32ســاعة أســبوع ًيا يتم اكتساب المعارف والقدرات

المهنية األساســية ،حتى يمكن التأهل بأفضل قدر ممكن
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للدخول في تدريب مهني أو االلتحاق بالمدارســة التأهيلية

غير اإللزامية .ويمكن بحســب مبدأ اســتقاللية المدارس أن

تتم مواءمة النطاق الزمني لســاعات التدريس األســبوعية في

نطــاق االختيــار اإللزامي وفي نطاق المواد اإللزامية العامة بما

يتوافــق مع اهتمامات التلميذ.

يتم صياغة شــكل الدراســة في السنة التمهيدية للتدريب
المهني إما باعتبارها مدرســة مســتقلة أو إدراجها ضمن

النطــاق التنظيمي مع مدارس التعليم العام اإللزامية.

وعند إتمام الدراســة في المدرســة ما قبل المهنية (المرحلة

الدراســية التاســعة) بنجاح فسيحصل التالميذ عىل أحقية

االنتقال إىل الصف األول في أي من مدرســة التعليم المهني
المتوســط أو كلية التعليم المهني العالي بدون اختبار القبول.

ومنذ  2012/9/1وقوانين المدارس النمســاوية تنظم

عملية االندماج في المرحلة الدراســية التاســعة .يحق لتالميذ

مدارس ذوي االحتياجات الخاصة االلتحاق بالســنة التمهيدية
للتدريب المهني.

معلومات عىل اإلنترنت
www.bmbwf.gv.at
> Themen > Schule > Das österreichische
Schulsystem > Die Schularten
pts.schule.at
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تعليم ذوي
االحتياجات
الخاصة/التكامل/
الشمول
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التدريس التكميلــي والتعليم التكميلي يتيحان لألطفال

المعاقين وغير المعاقين والشــباب عىل حد ســواء إمكانية

الحصول عىل خبرة تعلم مشــتركة .التالميذ ممن هم بحاجة

إىل دعــم تربوي خــاص يمكن أن يتم التدريس لهم مندمجين

في المدرســة االبتدائية أو المدرســة الثانوية الجديدة أو

المرحلة التمهيدية للمدرســة الثانوية األكاديمية أو المدرســة

ما قبل المهنية أو مدرســة التدبير المنزلي .ينص القانون

االتحادي BGBl. Iفي نســخته المعدلة رقم  2012 /9عىل

االندماج في المدرســة ما قبل المهنية وفي مدارس التدبير
المنزلي .وبحلول  1ســبتمبر/أيلول  2012سيتم تفعيل

التعديالت المتعلقة بهذا اإلطار في التشــريعات القانونية
لقانــون تنظيم المدارس  SchOGوقانون التدريس في
المــدارس  SchUGوقانون التعليم اإللزامي ..SchPflG

مدرســة ذوي االحتياجات الخاصة (عمر من 6
إىل  15سنة)
يوجد بمدرســة ذوي االحتياجات الخاصة  9مراحل دراسية.

المرحلة الدراســية النهائية هي عام دراســي تأهيلي مهني.

ومن خالل موافقة هيئة المدرســة ومســئول رعاية المدرسة

فيمكن الحضور في مدرســة ذوي االحتياجات الخاصة بحد
عاما .وقطاع مدارس ذوي االحتياجات
أقصى اثنتي عشــر ً

الخاصة النمســاوي يضم عشــرة أقسام .يحصل التالميذ من

الجنســين ،من خالل مدرســين يتم تأهيلهم بشكل خاص

ومــن واقع تطبيــق مناهج وطرق تدريس خاصة ،عىل التعليم

العام األساســي الذي يهدف إىل تمكينهم من اجتياز مراحل

التدريــب المهني الالحقة أو االلتحاق بأي من المدارس
التأهيلية غير اإللزامية.
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وبحســب تنظيم الخطة الدراســية فإنه يتم التمييز بين
األشــكال التالية لمدارس ذوي االحتياجات الخاصة:
• مدارس ذوي االحتياجات الخاصة بخطة تدريســية

خاصــة :مدارس تعليم عام لذوي االحتياجات الخاصة
(لألطفــال ضعاف التعلم) ،مدارس ذوي االحتياجات

لألطفــال األكفاء ،مدارس ذوي االحتياجات الخاصة

لألطفــال الصم ،مدارس ذوي االحتياجات الخاصة
لألطفال بمتطلبات مســاعدة عالية ،مدارس ذوي

االحتياجات الخاصة لألطفال المتعســرين تربويًا (مدارس
ذوي االحتياجات الخاصة التربوية)،

•مــدارس ذوي االحتياجات الخاصة التي تقوم بالتدريس
وف ًقا لخطة دراســية للمدرسة االبتدائية أو المدرسة
األساسية/المدرســة الثانوية الجديدة أو المدرسة ما

قبل المهنية أو الخطة الدراســية ألحد األنماط األخرى

مــن مدارس ذوي االحتياجات الخاصة :مدارس ذوي

نيا ،مدارس
االحتياجــات الخاصة لألطفال المعاقين بد ً

ذوي االحتياجــات لألطفال باضطرابات في النطق،

مــدارس ذوي االحتياجات الخاصة لألطفال المعاقين

بصريًــا ،مدارس ذوي االحتياجات الخاصة لألطفال

عيا ،مدارس ذوي االحتياجات الخاصة
المعاقين ســم ً
لألطفال المتعســرين تربويًا (مدارس ذوي االحتياجات

الخاصــة التربوية) ،مدارس مصحات األمراض المزمنة.

•في عام  1998تم إدخال محتوى التدريس "التوجيه

المهني في المرحلة الدراسية السابعة والثامنة" باعتباره

ملزما في مدارس ذوي االحتياجات الخاصة.
تدري ًبا
ً

والهدف من هذا التدريب اإللزامي هو المساهمة في
تمكين الشباب من التعاطي بشكل هادف مع تطوير

شخصياتهم وميولهم واهتماماتهم وتصوراتهم المهنية

والحصول من ذلك ً
أيضا عىل رؤي تطلعية لطبيعة الحياة
26

اليومية المهنية ،ومن ثم فيمكنهم إيجاد إمكانيات

التعرف عىل مسارهم المهني الشخصي لكل منهم.

ويوجد إجراء آخر يهدف لتحضير الشــباب ذوي االحتياجات

التربوية الخاصة لســوق العمل والبيئة المهنية المســتجدة،
وهو يتمثل في "الســنة ما قبل المهنية" في المرحلة

الدراســية التاسعة بمدارس ذوي االحتياجات الخاصة.

ويتعيــن في إطار محتويــات التدريس التعليمية والعملية

المهنيــة العامة أن يتم تأهيل التالميذ من الجنســين لتطوير

الــرؤى الحياتية والمهنية لكل منهم.

معلومات في اإلنترنت:
www.bmbwf.gv.at
> Themen > Schule > Das österreichische
Schulsystem > Die Schularten
www.cisonline.at
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المدرسة المهنية
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الشــباب الذين قاموا بإبرام عقد تدريســي مع جهة مخولة

بحق التدريس (مصنع) أو عقد تدريب (منشــأة تدريب)،

ملزمون بالحضور في مدرســة مهنية .المنهج التدريســي في

المدارس المهنية يشــمل إجراء العديد من األمور اإللزامية
والحرة التعليميــة العامة واالقتصادية والنظرية الخاصة

والعمليــة الخاصة باإلضافة إىل التدريبات غير الملزمة.

تماما
تضم المدرســة المهنية الكثير من الســنوات الدراسية،
ً
كما هي تطابق فترة العالقة التدريســية ،أي بين عامين إىل

أربعــة أعــوام ،وفيها يتراوح محتوى التدريس المهني في

إطــار التدريــب المزدوج بين  20%إىل  25%من إجمالي زمن
التدريب الكلي ،وهناك نســبة  80%إىل  75%من التدريب

تتم في إطار عملية تدريســية.

األشكال التنظيمية

حصص التدريس في المدارس المهنية يمكن أن يتم

توفيرها في األشكال التنظيمية التالية :طوال العام ،أي

عىل األقل في يوم دراسي كامل أو عىل األقل في نصفين

يومين دراسيين في األسبوع ،بحسب الدورة التعليمية،

أي عىل األقل في خالل ثمانية أسابيع أو بحسب الموسم،

أي مقصورة عىل فصل سنة معين .هذا التنوع في األشكال

التنظيمية يرجع إىل التواؤم بين االقتصاد ومسئولي التدريس
وهو يراعي احتياجات القطاعات أو المناطق كل عىل حدة.
يوجــد حال ًيا حوالــي  200مهنة تعليمية معتمدة يتم

التدريب عليها فــي القطاعات التالية :الحرف والصناعات

اليدويــة ،والصناعة ،والتجارة ،والبنوك والتأمينات،

والنقل والمواصالت ،والســياحة والترفيه ،والمعلومات

واالستشــارات ،وغير ذلك (أي تالميذ التعليم المهني الذين
يتــم تدريبهــم خارج النطاق االقتصاديً ،
مثل إدارات البلديات
والوزارات ولدى المحامين)... ،

29

إذا ما أتم تلميذ التعليم المهني الفصل الدراســي األخير

في المدرســة المهنية بنجاح ،فســوف يقتصر عندئذ االختبار
الصناعــي النهائــي عىل الجزء العملي .األفراد الراغبون ً
مثل

في االلتحاق بدراســة جامعية بعد اجتياز االختبار الصناعي

النهائــي ،يمكنهــم بالفعل الحصول عىل ذلك من خالل اجتياز

اختبــار التأهيــل المهني .وهو يتكون من أربعة أجزاء (اللغة

األلمانيــة والرياضيات ولغة أجنبية حية ونطاق تخصص).

شــهادة ماتورا المهنية/التعليم مع االختبار
التأهيلي

فــي إطار مبــادرة وزارة التعليم والعلوم والبحث العلمي
االتحادية  " BMBFشــهادة الثانوية النمساوية المهنية

(ماتــورا) /التعليم مع االختبــار التأهيلي" فإنه تتوفر للتالميذ

الصناعييــن إمكانيــة حضور دورات تأهيلية الختبار التأهيل
المهني طوال فترة التعليم ،حيث يســمح في هذه الفترة
بإجــراء ثالثــة اختبارات جزئية ،عىل أن يتم إجراء االختبار

عاما.
الجزئي األخير بعد إتمام التلميذ الصناعي لســن ً 19

تجدر اإلشــارة إىل أن التلميذ الصناعي يمكنه حضور الدورات
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التأهيلية وإجراء االختبارات المؤهلة للثانوية النمســاوية
(ماتورا) مجانًا.
التدريــب المهنــي التكاملي يتم توفيره في صورة تدريبي

مهنــي صناعــي بفترة تعلم ممتدة (التمديد لمدة عام أو

ً
وأيضا في صورة مهارات جزئية .ومن
عاميــن بحــد أقصى)
خــال تقديم المهــارات الجزئية فإنه تتاح إمكانية التدريب

المتوائــم بدقة مــع متطلبات الدارس ،والتي من خاللها يمكن
االسترشاد بشــكل هادف ودقيق بالمهارات والمتطلبات

الفرديــة .أماكــن التدريب تكون إما الورش والمصانع التدريبية
أو جهــات التدريــب والمدارس المهنية (إلزام أو حق الحضور

في المدرسة المهنية).نصيحة
معلومات في اإلنترنت:

معلومات في اإلنترنت:
www.bmbwf.gv.at
> Themen > Schule > Das österreichische
Schulsystem > Die Schularten
وكذلك
> Themen > Schule > Schulpraxis
> Die Zentralmatura
www.abc.berufsbildendeschulen.at
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مدرسة التعليم
المهني المتوسط
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نقاط عامة

المعاهد الفنية المتوســطة تســتمر فترة من عام إىل أربعة
أعوام .المعاهد الفنية المتوســطة بفترة تدريب تصل إىل

عــام أو عامين تتيــح إمكانية إتمام التدريب المهني من خالل

اجتيــاز االختبــار النهائي لفترة تدريب جزئية تصل مدتها إىل
ثالثة أو أربعة أعوام .بالنســبة للخريجين فإنه تســري عليهم
صالحيــات قانون األعمال الحرفية والصناعية.

بعد إنهاء الدراســة والتخرج في مدرســة تعليم مهني

متوســطة تســتمر الدراسة فيها عىل األقل لمدة ثالثة أعوام

يتــم االلتحاق بمراحل تعليــم مهني ارتقائية الختبار التأهيل
واختبار الدبلوم .بالنســبة لخريجي المعاهد الفنية التي

تســتمر الدراســة فيها أربعة أعوام فإنه توجد أنماط خاصة من
مؤسســات منح شهادات الثانوية المتخصصة.

مدارس التعليم المهني المتوســطة ذات الثالث سنوات

مدرجة في المســتوى  4من تصنيف . NQR1

القبول

حتى يتســنى الحضور في مدرســة تعليم مهني متوسطة،

جا في الصف الرابع  /المرحلة
يجــب أن يكــون التلميذ متخر ً

الدراســية الثامنة في أي مدرســة ثانوية جديدة/مدرسة ثانوية

أو مدرســة ثانوية أكاديمية بنجاح (يســتثنى من ذلك اللغة

الالتينية والرســم الهندسي والمواد اإللزامية األساسية).

1
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 – NQRإطــار التأهيل الوطني

أهم المعاهد المهنية المتوســطة:

•المعهد الفني التجاري التقني المتخصص (الدراســة
لمدة أربعة أعوام)

•المدرســة التجارية والمدرسة التجارية للرياضيين
المحترفين (الدراســة لمدة ثالثة أو أربعة أعوام)

•المعهد الفني للمهن االقتصادية (الدراســة لمدة عام
حتى ثالثة أعوام)

•معهد الموضة والخطوط التصميمية (الدراســة لمدة
ثالثة أعوام)

•معهد الفندقة والســياحة (الدراسة لمدة ثالثة أعوام)
•معهد المهن االجتماعية (الدراســة لمدة ثالثة أعوام)

•معهد مهن الخدمة االجتماعية (الدراســة لمدة عامين
إىل أربعة أعوام):

عاما)
(القبول بدءًا من ســن  17أو ً 19

•المعهد العالي لالقتصاد الزراعي والغابات (الدراســة لمدة
عامين إىل أربعة أعوام)

•معهد الرعايــة الصحية والعناية بالمرضى (القبول بدءًا
عاما)
من ســن  16أو ً 17

•معهد المســاعدين التربويين/المساعدات التربويات
(بدءًا من العام الدراسي )2020/2019

•األكاديمية الرياضية االتحادية (الدراســة لمدة ثالثة أعوام)

معلومات في اإلنترنت:
www.bmbwf.gv.at
> Themen > Schule > Das österreichische
Schulsystem > Die Schularten
www.abc.berufsbildendeschulen.at
www.sozialministerium.at
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كلية التعليم
المهني العالي

نقاط عامة

المعاهــد المهنية العليا تقــدم للملتحقين بها في خالل خمس

ســنوت دراســية ،إىل جانب التعليم العام األساسي ،تدري ًبا
متقدمــا ينتهي بأداء اختبار التأهيل والدبلوم.
مهن ًيــا
ً

ومــن خالل اجتيــاز االختبار التأهيلي يتم تخويل الدارس

أحقية الدراســة في الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة
والمعاهــد التربويــة العليا ،كذلك فإن اجتياز اختبار الدبلوم
يتيح إمكانية شــغل الوظائف المنظمة قانونًا وف ًقا لقانون

تنظيــم الحرف واألعمال المهنية.

عند قبول دراســات ذات صلة يمكن االعتراف بالمعارف

المتخصصــة لخريجــي كليات التعليم المهني العالي في

الجامعــات وفي معاهــد التعليم العام العليا في الجامعات

وجامعات العلــوم التطبيقية .الحقوق والصالحيات المكفولة
بموجب قانون المهندســين تسري عىل خريجي المعاهد
العليــا التقنية والزراعية وأي تدريب مماثل.

وعىل المســتوى األوروبي فإن المواصفة EU/55/2013
(تُســمى ساب ًقا  )EG/36/2005تتيح إمكانية شغل أية

وظيفــة نظاميــة في أي من الدول األعضاء األخرى باالتحاد

األوروبي التي تتطلب لشــغل الوظيفة اجتياز مرحلة التدريب
بالمعهــد العالــي أو الجامعة بنجاح لفترة (تصل إىل) أربع

سنوات.

كليات التعليم المهني العالي مدرجة في المســتوى  5من
تصنيف .NQR2
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القبول

التالميذ/التلميــذات المســموح لهم بااللتحاق بكلية التعليم
المهني العالي هم من أتموا المرحلة الدراســية الثامنة ،أي

الصف الرابع من المدرســة الثانوية الجديدة أو صف أعىل

في مدرســة ثانوية أكاديمية أو المدرســة ما قبل المهنية في

المرحلة الدراســية التاســعة (يستثنى من ذلك اللغة الالتينية
والرســم الهندسي والمواد اإللزامية األساسية).

بالنســبة للمؤسســات التعليمية المسئولة عن التعليم

التربوي األساســي والمؤسسات التعليمية المسئولة عن
التعليــم التربــوي االجتماعي فإنه يتم عقد اختبار صالحية

وتأهيــل لكل التالميذ المهتمين.

أهــم كليات التعليم المهني العالي

•المعاهد الفنيــة العالية التقنية والتجارية والخاصة
بالفنــون التطبيقيةبالفنون التطبيقية

•أكاديمية التجارة

•المعهد الفني العالــي للموضة والخطوط التصميمية
•المعهد الفني العالي للفن والتشــكيل
•المعهد الفني العالي للســياحة

•المعهــد الفني العالي للمهن االقتصادية

•المعهــد الفني العالي لالقتصاد الزراعي والغابات
•المعهد التعليمي للتعليم التربوي األساســي
•المعهــد التعليمي للتربية االجتماعية

لمعرفــة المزيد حــول اختبار التأهيل واختبار الدبلوم انظر

الفصل "الشــهادة الثانوية النمساوية (ماتورا) في المدرسة

الثانوية األكاديمية وكليــة التعليم المهني العالي"!نصيحة
معلومات في اإلنترنت:
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:معلومات في اإلنترنت
www.bmbwf.gv.at
> Themen > Schule > Das österreichische
Schulsystem > Die Schularten
وكذلك
> Themen > Schule > Schulpraxis
> Die Zentralmatura
www.abc.berufsbildendeschulen.at
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الشهادة الثانوية
النمساوية
(ماتورا) في
المدرسة الثانوية
األكاديمية وكلية
التعليم المهني
العالي

اختبار التأهيل المعياري الموجه بحســب مهارات الدارس

أو اختبار التأهيل والدبلوم يضع مهارات أساســية مشــتركة
وشــروط إطارية عامة متساوية أمام كل التالميذ .وهذا

الشــكل الموحد إلنهاء مرحلة التعليم المدرســي يتيح إمكانية
شــهادات الماتورا عىل المستويين المحلي والعالمي.

وبســبب محتويات خطة التدريس المهنية فإنه يوجد

فــي نطاق الرياضيــات واللغة األجنبية العديد من المهام

للمرشــحين لاللتحاق بالمدارس الثانوية األكاديمية وكليات
التعليم المهني العالي.

منذ العام الدراســي  2015/2014يُجرى اختبار التأهيل

الجديد في المدرســة الثانوية األكاديمية ومنذ العام الدراســي

 2016/2015يُجــرى اختبــار التأهيل والدبلوم الجديد في كلية

التعليم المهني العالي.

المعلومات الجوهرية:

•يمكن أن يقرر التالميذ/التلميذات بأنفســهم :إما أن

يقوموا بــأداء ثالثة اختبارات تحريرية وثالثة اختبارات

شــفهية أو أربعة اختبارات تحريرية واختبارين

شــفويين .يتم تحديد المواد األكاديمية بشكل معياري
(لغة التدريس ،الرياضيات ،اإلنجليزية ،الفرنســية،

اإليطالية ،األســبانية ،الالتينية ،اليونانية).

•في االختبار التحريري (االختبار المدرســي) يقوم كل

التالميذ في جميع أنحاء النمســا بأداء هذا االختبار في

موضوعــات معيارية في نفس الوقت ،ويحصلون عىل

مهــام موحدة .في كليــة التعليم المهني العالي تكون

النصــوص باللغة األجنبيــة الحية ومرتبطة بالمهنة ً
أيضا،
وفــي الرياضيات تكون مرتبطة بالتطبيق.
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•في االختبار الشفوي يمكن أن يتم إبراز المحاور األساسية
للمدارس .ال يتم تقديم المهام بشكل مركزي أساسي ،بل

إن األمر يظل في مسئولية المدرس في مقر المدرسة.
•يقــوم كل التالميــذ بكتابة عمل علمي تمهيدي إىل

المدرســة الثانوية األكاديمية في موضوع من اختيارهم

الشــخصي ،ويقوم كل منهم بتقديم موضوعه علنًا أمام

لجنة االختبار حيث تتم مناقشــته .في كليات التعليم

المهنــي العالي يقــوم جميع التالميذ بكتابة بحث دبلوم

حول قضية خاصة بالتطبيق المهني أو التشــغيلي،

وغال ًبا ما يكون ذلك بتكليف من إحدى الشــركات أو

بالتعاون معها .ثم يُعرض مشــروع الدبلوم علن ًيا أمام
لجنة االختبار وتتم مناقشــته.

معلومات في اإلنترنت:
www.bmbwf.gv.at
> Themen > Schule > Schulpraxis
> Die Zentralmatura
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التدريب حتى
الثامنة عشر

42

تهدف مبادرة "التدريب حتى الثامنة عشــرة" المبنية عىل
قانــون التعليــم اإللزامي لعام  2016إىل أن يحصل كل

الشــباب عىل تدريب حتى إتمام عامهم الثامن عشــر .وهذا
يعني أنه يجب أن يحصل الشــباب بعد إتمام متطلبات

التعليــم اإللزامــي العام عىل تدريب الحق ،مثل أن يتخرجوا

في مســار تعليمي أو يلتحقوا بمدرســة ثانوية (مدرسة ثانوية

أكاديمية ،مدرســة التعليم المهني المتوســط ،كلية التعليم
المهني العالي).

التدريب حتى الثامنة عشــر تهدف إىل إعداد الشــباب بصورة

أفضــل من ذي قبل لتلبية المتطلبات المهنية المســتقبلية،

ومن أجل الوصول بوجه خاص إىل أولئك الشباب/الشــابات
الذين يحتاجون إىل الدعم عند البحث عن المســار التدريبي

المناسب لهم/لهن.

يمكــن تحقيــق التعليم اإللزامي عن طريق ما يلي:
المدرســة الثانوية األكاديمية ،أو مدرسة تعليم مهني

متوســط ،أو كلية تعليم مهني عالي والمدارس الخاصة،

ومدرســة الرعاية الصحية والتمريض العامة أو ذات المســتوى

الرفيع ،ومدرســة رعاية األطفال والشباب ،ومدرسة المهن
المساعدة الطبية ،ومدرســة الخدمة المتخصصة التقنية

الطبية ،ومدرسة الزراعة والغابات.
•التدريب المهني الصناعي

يندرج تحت ذلك المســارات التعليمية ،والمسارات

التعليميــة المط ّولة ،والتأهيل الجزئي ،والتدريب بين
الشركات.
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•التدريب في مهنة صحية

في مهنة مســاعد طبيب أســنان ،أو مدلك طبي/مدلكة

طبية ،أو معالج/معالجة بالتدليك ،أو مساعد/مســاعدة
رعاية ومساعد/مســاعدة رعاية متخصص ،أو مسعف

طبي/مســعفة طبية ،أو مسعف/مسعفة طوارئ
•التدريــب في مهنة رعاية اجتماعية

في مهنــة أخصائي/ة اجتماعي/ة معتمد/ة ،أخصائي/ة

اجتماعي/ة متخصص/ة ،مســاعد/ة منزلي/ة
•حضور دورة تدريبية معتمدة،

للتحضير إىل مدرســة تكميلية أو تدريب مهني .ويجب

أن تتوفــر خطــة للتوقعات أو الرعاية صادرة عن مركز

تدريب الشــباب أو عن المدرسة المتوسطة األكاديمية،

عىل أن توثق فوائد هذا العرض للشــاب أو الشــابة.
•حضور دورة لغة للشباب،

الذيــن يحتاجــون إىل دعم خاص في اللغة األلمانية .ولكن

الحضور الحصري لدورة لغة ال يُســمح به إال بمقدار المدة
المنصــوص عليها في خطة التوقعات أو الرعاية.

•المشــاركة في عرض للشباب ذوي الحاجة للدعم،
حيث يســهّ ل اندماج الشباب في سوق العمل.

•المشــاركة في عروض وبرامج لعمل الشباب خارج
نطاق المدرسة،

تســهّ ل اندماج الشباب في سوق العمل .ويجب وضع

خطــة توقعات أو رعاية بموازاة ذلك.
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•دخــول مدارس أو تدريبات خارج البالد،

إذا كانت تســاوي عىل األقل المدارس أو التدريبات

النمســاوية الموازية أو إذا كانت ال تُقدم في النمســا،

بشــرط أال يُتوقع منها وقوع ضرر عىل الشباب.

•المشــاركة في تدريب ضباط أو ضباط صف

قانــون التدريب اإللزامي بصفته جوهر مبادرة "التدريب

حتى الثامنة عشــر" يســري ألول مرة عىل أولئك الشباب

الذيــن أتموا تعليمهم اإللزامي في عام .2017

معلومات في اإلنترنت:
www.ausbildungbis18.at
www.koordinationsstelle.at
www.neba.at/jugendcoaching
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دورة ما بعد
الثانوي /
تدريبات مهنية
ارتقائية

46

تتيــح معاهد الدبلــوم المتخصص إمكانية االلتحاق بتدريب

مهني رفيع المســتوى مدته عامين (بالنســبة للعاملين تكون

المــدة عاميــن إىل ثالثة أعوام) بما يتوافق مع مدارس التعليم
المهنــي العليا أو مؤسســات التعليم المهني العليا ،وتنتهي

باختبــار دبلوم .ويحصل الخريجون/الخريجات عىل اإلجازات

المهنيــة التي تقدمها مــدارس التعليم المهني العليا المماثلة.
تُقــدم الدورات المقامة فــي المعاهد التقنية والتجارية في

المجاالت التالية (نبذة موجزة) :الهندســة المعمارية ،الكيمياء

والهندســة الكيميائية ،اإللكترونيات وتكنولوجيا المعلومات،

الهندســة الكهربائية ،هندســة المباني ،تكنولوجيا المعلومات،
تقنيات المعلومات ،الديكور الداخلي وتقنيات األخشــاب،
الفنون والتصميــم ،تصنيع الماكينات ،الميكاترونيك،

تكنولوجيا وســائل اإلعالم وإدارة الطباعة والهندسة
االقتصادية.

دورات في مدارس المهن اإلنســانية :السياحة ،والبيئة،

والمهــن االقتصادية ،والموضة ،والتعليم االجتماعي،
والتعليم االبتدائي.

دورات في األكاديميــات التجارية :مع المحور التعليمي

ـكل منها (مثل ريادة األعمال واإلدارة ،اإلدارة المالية
الخــاص بـ ٍ

وإدارة المخاطر ،اإلدارة ،الحســابات ،تكنولوجيا المعلومات

واالتصــاالت (التجارة اإللكترونية) ،نظم المعلومات

االقتصادية ،التجارة اإللكترونية)

دورات ما بعد الثانوي مدرجة في المســتوى  5من تصنيف
. NQR3
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مرحلــة التدريبات المهنية االرتقائية

تقدم التدريبات المهنية االرتقائية لألشــخاص الذين أتموا

بنجاح مدرســة متخصصة أو مســا ًرا تحضيريًا في تخصص
مماثل أو مشــابه ،إمكانية الوصول إىل الهدف التعليمي

لكلية تعليم مهني عالي ،في مســارات تعليمية من ثالث

ســنوات .وهي تنتهي باختبار تأهيل ودبلوم ،وتمثل التكملة
المثالية بعد إتمام تدريب مهني أو مدرســة متخصصة.

ويحصــل الخريجون/الخريجات عىل اإلجازات المهنية التي

تقدمها مــدارس التعليم المهني العليا المماثلة.

التدريبــات المهنية االرتقائية في المدارس
التقنية والتجارية (موجز):

هندسة البناء ،الهندســة الكيميائية ،التصميم ،اإللكترونيات
وتكنولوجيا المعلومــات التقنية ،تكنولوجيا المعلومات،
هندسة المباني ،الهندســة الميكانيكية ،الميكاترونيك،

الهندســة الكهربائية ،التصميم الداخلي وتكنولوجيا الخشب،
وســائل اإلعالم ،هندسة وسائل اإلعالم ،إدارة الطباعة

تدريبات مهنية ارتقائية في مدارس المهن اإلنســانية:

الســياحة ،والمهن االقتصادية ،والموضة

تدريبــات مهنية ارتقائية في مدارس الزراعة والغابات:
الزراعــة ،علم الغابات ،الزراعة والتغذية
تدريبات

معلومات في اإلنترنت:
www.abc.berufsbildendeschulen.at
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كلية إعداد
المعلمين
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تقدم كليات إعداد المعلمين ( )PHفي جميع أنحاء النمســا
التدريب الجديــد لمهنة معلم للمرحلة االبتدائية ،في

مجال المرحلــة الثانوية (التعليم األكاديمي) في تعاون

وثيق مع الجامعات.

وشــرط الحصول عىل تصريح بالدراسة المنتظمة في

البكالريوس لمنصب التدريس هو الحصول عىل الشــهادة
الجامعيــة العامــة (اختبار الصالحية التأهيلي أو اختبار

ً
وأيضا
الصالحية المهني التأهيلي أو اختبار صالحية الدراســة)
الصالحية للدراســة (يتم تنفيذ إجراءات تحديد الصالحية

متعددة المراحل لكل دراســات التدريس) .توجد المزيد من

شــروط الترخيص التي يتعين أن يتم اإليفاء بها بالنســبة

للقادمين الجدد من الجنســين وفي نطاق التعليم المهني في

المرحلة الثانوية (انظر أدناه).

تصميما
برامج دراســات البكالريوس والماجستير تُعد
ً

دراسـ ًيا موحدًا في مبادئها األساســية .ويتم تنفيذ التدريب و
ف ًقــا للمراحــل العمرية (المرحلة االبتدائية أو الثانوية) وليس

وف ًقا ألنواع المدارس.

تدريب المدرسين/المدرســات في مادة الدين يتم في كليات

إعــداد المعلمين (المذهبية) الخاصة.

دراســات برامج البكالريوس والماجستير لمهنة

التدريس

1للمرحلــة االبتدائية  -في كليات إعداد
المعلمين الحكومية والخاصة

•دراســة البكالريوس ( 240درجة بالنظام األوروبي لمعادلة
الســاعات المعتمدة ،بحد أدنى  8فصول دراسية)

•دراسة الماجستير (بحد أدنى  60درجة بالنظام األوروبي

لمعادلة الساعات المعتمدة ،بحد أدنى فصلين دراسيين)
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•في دراسة مهنة التدريس للمرحلة االبتدائية ينبغي اختيار
محور عىل أن يتم تقديمه في إعداد المعلمين الشامل.

•عروض المحاور وإمكانيــات التخصص المتباينة إقليم ًيا

بالنســبة للمرحلة الثانوية (التعليم األكاديمي)
 فــي كليات إعداد المعلمين بالتعاون معالجامعات

•دراســة البكالريوس ( 240درجة بالنظام األوروبي لمعادلة
الســاعات المعتمدة ،بحد أدنى  8فصول دراسية)

•دراسة الماجستير (بحد أدنى  90درجة بالنظام األوروبي

لمعادلة الساعات المعتمدة ،بحد أدنى  3فصول دراسية)

•عروض مــواد متباينة إقليم ًيا وإمكانيات تخصص عىل
أن يتم تقديم التخصص في إعداد المعلمين الشــامل
عىل أي حال

بالنســبة للمرحلة الثانوية (التعليم المهني) -
فــي بعض كليات إعداد المعلمين
شروط التصريح:

تتطلب الصالحية الخاصة لدراســة البكالريوس للمرحلة
الثانويــة (التعليــم المهني) ما يلي وف ًقا لمادة التخصص/
لحزمة المواد

–النجاح في اختبــار التأهيل واختبار الدبلوم لكلية
تعليــم مهني عالي ذات صله،

–أو النجــاح فــي اختبار التأهيل مع تدريب ذي صلة،

–أو بالنســبة لحزمة المواد "مواد التدريس التطبيقية"
النجاح في اختبار ماجســتير ذي صلة أو تأهيل
مماثل ذي صلة.
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بالنســبة لجميع مواد التخصص يُشــترط التخرج في ممارسة

مهنية تخصصية لمدة ثالث ســنوات بحد أدنى.

•دراســة البكالريوس ( 240درجة بالنظام األوروبي لمعادلة
الســاعات المعتمدة ،بحد أدنى  8فصول دراسية)

•دراســة الماجستير (بحد أدنى  60درجة بالنظام األوروبي
لمعادلة الســاعات المعتمدة ،بحد أدنى فصلين
دراســيين)  -لبعض مواد التخصص اختياريًا

مجــاالت التخصص التالية يتم تقديمها في قطاع
التعليم المهني:

التدريب المهنــي المزدوج/التكنولوجيا والتجارة/الموضة
والتصمصم/المعلومات واالتصاالت/التغذية/مجال

تخصــص التعليم المهني لالقتصاد الزراعي والغابات

باإلضافــة إىل قطاعــات الزراعة والتغذية واألحياء (البيئة) في

المعهــد العالي للتربيــة الزراعية والبيئية/العلوم االجتماعية/
التربيــة  -التعليم  -مرافقة النمو

دراســات منصب التدريس "للمستجدين من
الجنسين"
نطــاق المرحلة الثانوية (التعليم األكاديمي)

دراسة الماجســتير لمنصب التدريس للمرحلة الثانوية
(التعليــم األكاديمي) في مادة تدريس واحدة فقط

شروط التصريح:

–إتمام دراســة مطلوبة فن ًيا في مؤسسة تعليمية

معتمــدة بعــد الثانوية بنطاق ال يقل عن  180درجة
بالنظام األوروبي لمعادلة الســاعات المعتمدة

–ممارســة مهنية تخصصية بنطاق ال يقل عن 3000
ساعة
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•دراســة الماجستير ( 120درجة بالنظام األوروبي لمعادلة
الســاعات المعتمدة ،بحد أدنى  4فصول دراسية) -

برنامج الدراســة يعتمد فقط عىل االحتياج لخريجين/
خريجــات في مواد التدريس ذات الصلة

نطــاق المرحلة الثانوية (التعليم المهني):

دراســات تكميلية لبرامج الدراسات التخصصية (دراسات
)FESE
شروط التصريح:

–إنهاء الدراســة التخصصية في أية جهة تعليمية

معتمــدة بعد الثانوية بنطاق  300-240درجة بالنظام

األوروبي لمعادلة الســاعات المعتمدة.

–التطبيق المهني المتخصص لمدة ثالث ســنوات

عىل األقل ،ويســتثنى من ذلك ما يتم تنظيمه وف ًقا
للتشريعات المعنية

•دراســة البكالريوس ( 240درجة بالنظام األوروبي لمعادلة
الســاعات المعتمدة  -منها  180درجة محتســبة من
الدراسة التي تمت بالفعل)

•دراسة الماجستير (بحد أدنى  60درجة بالنظام األوروبي

لمعادلة الساعات المعتمدة ،بحد أدنى فصلين دراسيين)
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التعريف بالمهنة

الخريجون/الخريجــات في برامج التدريب الجديدة للحصول
عىل منصب تدريس ســيتم تعريفهم بمهنة التدريس في

إطار "مرحلة تنصيب" مدتها عام واحد تحت رعاية مشــرفين

من الجنسين.

الدارسون/الدارســات في برامج التدريب المؤهلة لمنصب
تدريس في المرحلــة الثانوية والمرافقة للعمل (التدريب

المهنــي) هــم بالفعل ضمن طاقم التدريس العاملين في

الخدمة .فهم يندرجون بالفعل في أثناء دراســة البكالريوس

في مرحلــة التدريب  -مرحلة التعريف بالمهنة.

معلومات في اإلنترنت:
www.bmbwf.gv.at
> Themen > Schule > Für Pädagoginnen und
Pädagogen > Pädagogische Hochschulen
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الجامعة
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تتوفر إمكانيات االلتحاق بدراســات العلوم اإلنسانية

والثقافية والهندســية والفنية ودراسات منصب التدريس

للحصول عىل منصب أســتاذ كرســي في المعاهد العليا

والجامعــات (لــكل مادتي تدريس) باإلضافة إىل العلوم الطبية

والعلوم الطبيعيــة والقانونية واالجتماعية واالقتصادية وعلوم
الالهوت الدينية.

•دراسات الدبلومات:

تخدم في المقام األول هدف التدريب المهني ســواء

في مجال العلوم أو الفنون ،وفي أغلب األحوال تســتمر
ً
فصل دراسـ ًيا (الفصل
فترة من ثمانية إىل اثني عشــر
الدراســي يشمل  30درجة بالنظام األوروبي لمعادلة
الســاعات المعتمدة  ،)ECTSوهي تتكون من اثنين

أو ثالثة قطاعات دراســية يتم إنهاء كل منها باجتياز

اختبار الدبلوم .وشــهادة التخرج فيها تمنح الطالب
ً
مثل "الماجســتير"،
أحقية الحصول عىل درجة الدبلوم،

"مهندس حاصل عىل دبلوم" (باســتثناء الدراسات الطبية

التــي تنتهي بالحصول عىل درجة الدكتوراه) .وال يوجد
أكثر من ذلك ســوى بعض دراسات الدبلوم القليلة.

•دراســات برامج البكالريوس والماجستير:
وف ًقــا إلعــان بولونيا فقد قامت الجامعات بإعداد أغلب
الدراســات باعتبار باعتبارها دراسات بكالريوس

(ثالث إىل أربع ســنوات ،بنطاق درجات يتراوح بين

 180إىل  240درجة بالنظام األوروبي لمعادلة الســاعات
المعتمدة  )ECTSوما يســتند إىل ذلك من دراسات

ماجســتير (من عام إىل عامين ونصف ،بنطاق درجات

يتراوح بين  60إىل  120درجة بنظام  .)ECTSودراســة

البكالريــوس تخدم هدف التدريب المهني في مجالي

العلــوم أو الفنــون والتأهيل في مجال التخصص المعني،
وهــي تصــل بالطالب في النهاية إىل الحصول عىل درجة
"البكالريوس" األكاديمية .يتم إنهاء دراســات برنامج
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الماجســتير ،بحسب مجال التخصص ،بالحصول عىل
درجة "الماجســتير" أو "مهندس دبلوم".

•دراســات درجة الدكتوراه والمؤهلة للحصول عىل
الدكتوراه (دكتور فلسفة):

تســتند هذه الدراسات إىل االنتهاء من دراسات الدبلوم

أو الماجســتير ،ســواء في الجامعات أو المعاهد العليا

المتخصصة ،وهي تخدم بصفة أساســية غرض استمرار
تطويــر القــدرة الفردية عىل إعداد عمل البحث العلمي.

وإنهــاؤك لهــذه المرحلة (بعد ثالثة أو أربعة أعوام) يخولك

حق الحصول عىل درجة الدكتوراه المعروفة باســم .PhD

معلومات في اإلنترنت
www.studienwahl.at
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كلية العلوم
التطبيقية

58

المعاهــد العليــا تتيح إمكانية إجراء تدريب مهني مؤيد

بأســانيد علمية ذي توجه مهني حرفي بالدرجة األوىل (عىل

األقل يكون هناك جزءًا من الدراســة في صورة فصل دراســي

عملي واحد).

فــي الوقت الحالي يتم عرض األنماط التالية من
الدراسات:

•دراسات البكالريوس:

تســتمر في أغلب األحوال ستة فصول دراسية (ثالث
ســنوات  180درجة بنظام  )ECTSوينتهي بالحصول

عــى الدرجة األكاديمية "بكالريوس" .في بعض المواد،

وال ســيما في نطاق العمل االجتماعي والقطاع الصحي،
فمن خالل إنهاء الطالب لهذه المرحلة ســوف يحصل
ً
(مثل أخصائي
عــى أحقية التدريب عــى المهنة المعنية

اجتماعي ،معالج طبيعي).

•دراسات برامج الماجستير:

تســتند إىل إنهاء الطالب لمرحلة دراسات البكالريوس،

وهي تخدم بوجه خاص غرض إكمال الدراســة العلمية،

وهي في العادة تســتغرق ثالثة أو أربعة فصول دراســية

(عام ونصــف إىل عامين) وتنتهي بالحصول عىل الدرجة

األكاديمية "ماجستير".

•دراســات درجة الدكتوراه والمؤهلة للحصول عىل
الدكتوراه (دكتور فلسفة):

تســتند هذه الدراسات إىل االنتهاء من دراسات الدبلوم

أو الماجســتير ،وهي تخدم بصفة أساســية غرض استمرار

تطويــر القــدرة الفردية عىل إعداد عمل البحث العلمي.

وإنهــاؤك لهــذه المرحلة (بعد ثالثة أو أربعة أعوام) يخولك

حق الحصول عىل درجة الدكتوراه المعروفة باســم .PhD
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في الوقت الحالي يوجد في النمســا مراحل دراســية لكليات
العلوم التطبيقية في قطاعات التشــكيل/الفن والعلوم

الهندســية واالجتماعية واالقتصادية والعسكرية والتأمينية

والطبيعية والصحية .وإمكانية االلتحاق بأي برنامج دراســي
فــي كليات العلــوم التطبيقية متاحة لألفراد الذين يتمتعون

بكفاءات مهنية دراســية ،حتى بدون أن يجتازوا اختبار
التأهيــل (لكــن في أغلب األحوال تُجرى اختبارات إضافية).

معلومات في اإلنترنت:
www.fachhochschulen.ac.at
www.studienwahl.at
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ERASMUS+
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حا في االتحاد األوروبي .وقد
 Erasmus+هــو أفضــل برنامج نجا ً

عاما ما زال
جيل
ألقــى بظاللــه عىل
كامل .فمنذ أكثر من ً 30
ٍ
ٍ
برنامج  Erasmus+يمكّن األشــخاص من جميع أنحاء أوروبا

ومن خارجها من اكتســاب خبرات مثرية للحياة ومهارات
قيمة.

يغطــي برنامج االتحاد األوروبي  Erasmus+النطاق التعليمي
الكامــل وف ًقا لمبــدأ التعلم مدى الحياة :التعليم األكاديمي،
والتعليم المهنــي ،والتعليم العالي ،وتعليم الكبار.

دائما عىل فكرة التبادل األوروبي والدولي
وينصــب التركيــز
ً

والتعــارف المتبادل العابر للحدود .يقدم برنامج Erasmus+

فرصــة التعلــم في بلد أوروبي آخر أو التدريس فيه أو إتمام
التدريــب العملي فيــه أو التعاون العابر للحدود .كما يتيح

البرنامج ســهولة تنقل الدارسين والطالب والمتدربين
ومعلمي التعليم المســتمر وكذلك التربويين وكامل

طاقم المدرســة والكلية .فهو يدعم الترابط بين المدارس
ومؤسســات التدريب المهني والتعليم المستمر وكذلك

مؤسســات التعليم العالي وتعليم الكبار ،باإلضافة إىل
المنظمات الشبابية والشركات.

يســتفيد المتعلمون من الخبرة األجنبية أو المشروع

العابر للدول في في تحســين مهاراتهم التخصصية واللغوية

واالجتماعيــة والثقافية المتعددة .ويدعم البرنامج تبادل

الطرق التربوية ،كما يصقل المهارات
المعــارف والخبرات عبــر ُ
ً
إضافة إىل أنه يخلق وع ًيا
التخصصيــة واللغويــة للمعلمين.

وفهما عمي ًقا للتنوع االجتماعي
عال ًيا بأوروبا المشــتركة
ً
واللغوي والثقافي.
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ً
إضافة إىل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي تشــارك

أيسلندا وليشتنشــاتين والنرويج وشمال مقدونيا وصربيا

وتركيــا فــي برنامج  ،Erasmus+كما أن بعض الدول األخرى

يمكنهم المشــاركة في أحداث معينة .وبذلك يصبح من
المتاح في التعليم العالي التنقل عىل مســتوى العالم.

من المفترض أن يســتمر برنامج  Erasmus+في التوسع
ً
ـتقبل .ينبغي من ضمن أمورٍ أخرى أن يتم توســيع
مسـ

إمكانيــات الطــاب والطالبات عىل التنقل بحرية ،وأن يتم

افتتــاح التبادل الدولــي خارج نطاق أوروبا للتعليم المهني.
يتولي تطبيق برنامج  Erasmus+في النمســا الوكالة الوطنية
لدى  .OeAD-GmbHحيث تقدم الوكالة الوطنية المشــورة

والرعاية لجميع األشــخاص المهتمين والمؤسسات المهتمة.

معلومات عىل اإلنترنت
bildung.erasmusplus.at
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التدريس عىل
مستوى العالم
مستوى العالم
برامج التنقل الدولية للدارســين
والمعلمين عىل مســتوى العالم
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الوزارة االتحادية للتعليم والعلوم والبحث العلمي تدعم

التعاون الدولي في مجال التعليم من خالل عدة برامج تنقل

مختلفة قصيرة وطويلة المدى للدارسين والمعلمين .والهدف
وراء كل تنقل هو دفع عملية التعلم العالمي إىل األمام،
وجعل التعامل مع التنوع والتعددية اللغوية احتراف ًيا،

باإلضافة إىل دعم تدويل التعليم النمساوي بأثر رجعي.

برنامج دعم اللغات األجنبية

يقدم برنامج دعم اللغات األجنبية للدارســين النمســاويين

لجميــع المواد إمكانيــة دعم تدريس اللغة األلمانية في الموقع

وجمع خبرة التدريس خارج البالد وتوســيع المعرفة الذاتية

باللغات األجنبية ،مســتندًا في ذلك إىل اتفاقيات ثنائية مع
إحدى عشرة دولة.

شبكة مدارس النمسا

برامج التوســط داخل شــبكة مدارس النمسا تخلق تآزرات

ثقافية وسياســية تنموية ،وتحمل في طياتها قدرة كبيرة

لتوســيع مهارات طواقم التدريس النمساوية.

تتكون شــبكة مدارس النمســا بشكل عام من ثماني مدارس

أجنبية نمســاوية واثنتي عشــرة مدرسة أخرى ذات ارتباط
بالنمســا (مدارس ثنائية اللغة ومدارس تعاونية) ،وتقدم كلً

مــن إمكانية التنقــل لفترة وجيزة واإلقامة الطويلة خارج البالد

لبضع سنوات.

المدارس النمســاوية في الخارج ()ÖAS

يستطيع المعلمون في المدارس النمساوية أن يحصلوا عىل
ابتعاث لمدة  2-8سنوات في إحدى المدارس النمساوية
في الخارج ( ، )ÖASسواء في في بودابست ،أو براغ ،أو

إسطنبول ،أو جواتيماال سيتي ،أو شقودرة ،أو كيريتارو.
ويُستثنى من ذلك المدرسة النمساوية في الخارج في

ليشتنشتاين ،التي توظف طاقم تدريس بصورة مستقلة.
المدارس النمساوية الخارجية يكون العمل فيها موجهً ا وفقاً
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لخطة التدريس النمساوية السارية عىل هذا الشكل المدرسي

مع الوضع في االعتبار ً
أيضا المناهج المحلية السارية في
البلد األجنبي المعني .يلتحق بهذه المدارس في المقام

األول تالميذ البلد األجنبي المستضيف ،أي أن المدرسين
النمساويين يقومون بتدريس منهجهم باللغة األلمانية

للتالميذ الذين ال يتحدثون األلمانية كلغة أم .هذا األمر يتطلب
مرونة واستعدادًا إلدخال تطبيق مناهج تعلم جديدة.

طاقــم تدريس المدارس الثانوية األكاديمية والمدارس

الثانويــة المهنيــة يمكنهم التقدم للعمل في كل المدارس
النمســاوية الخارجية .يمكن لمعلمي/معلمات المدارس

االبتدائية والمدارس الثانوية الجديدة أن يد ّرســوا في

المدرســة األوروبية النمساوية المجرية في بودابست وفي

معهــد  Instituto Austriaco Guatemaltecoفي جواتيماال

ســيتي وفي مدرسة Colegio Austriaco Mexicano

فــي كيريتارو .تجــدون هنا قائمة دقيقة بجميع المدارس

النمساوية الخارجية:

https://www.weltweitunterrichten.at/site/
auslandsschulen/standorte

التنقــات قصيرة الوقت للمعلمين

تقدم الوزارة االتحاديــة للتعليم والعلوم والبحث العلمي

للمعلميــن العاملين فــي الخدمة عدة برامج مختلفة قصيرة

الوقــت ،ليتمكنــوا من جمع خبرة التدريس في الخارج لمدة
أســبوع وحتى أســبوعين في أثناء العام الدراسي .وجميع

البرامج تتيح أخذ نظرة عىل المدرســة المضيفة المعنية،

وكذلك عىل المؤسســات التعليمية والثقافات األخرى عن

ليا في فرنســا أو أسبانيا أو
كثب ،ســواء كان ذلك تدري ًبا عم ً
إقامة تدريب في شــبكة مدارس النمسا.
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الثقافة واللغة

يقــدم برنامــج "الثقافة واللغة" من خالل فعاليات التعليم

المســتمر والترابط المقدمــة باللغة األلمانية كلغة أجنبية

( )DaFعدة أشــكال من التعاون الدولي في مجال تدريس

اللغــة األلمانية كلغــة أجنبية وكذلك في مجال الجغرافيا

النمســاوية .والمجموعات المستهدفة هم دارسو/دارسات

األلمانيات ودارسو/دارســات اللغة األلمانية في النمسا وعىل
مستوى العالم.

معلومات في اإلنترنت:
www.weltweitunterrichten.at
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تعليم الكبار
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يتكون نظام تعليم الكبار في النمســا من مجموعة متنوعة

من الهيئــات التعليمية التي تتباين أهدافها وعروضها

التعليمية .ويتســع نطاق التعليم ليشــمل عروض التعليم

األكاديمي والتعليم األساســي والتعليم التكميلي الالحق

للشــهادات التعليمية في مســار التعليم الثاني ،باإلضافة

إىل عــروض التعليم المهني ،ومرو ًرا بدورات اإلدارة ومراحل

التدريب المهني التي تعمل عىل تشــكيل شــخصية الدارس،
ً
ووصول إىل مراحل الدراســة في المعاهد العليا والتعليم
الجامعي.

مــدارس للعاملين ولمواصلة التعليم الثالث
األفــراد الذين دخلــوا بالفعل في الحياة العملية أو أتموا

تعليمهــم المهني تتــاح لهم إمكانية ،إىل جانب عملهم ،التقدم

إلتمام مراحلهم التعليمية في صورة حصص مســائية .توجد
معاهــد تعليم عام ومهنية عليا ومتوســطة للعاملين ولمراحل

التعليم المهني االرتقائي ومؤسســات منح شــهادات الثانوية

واألكاديميــات .وباإلضافة إىل ذلك فإنه يتم ً
أيضا توفير

عروض مواصلــة التعليم في الجامعات والمعاهد العليا

المتخصصــة  -وفــي هذه األخيرة توجد باإلضافة إىل ذلك
مراحل دراســية متخصصة للعاملين.

الهيئات

هيئــات تعليم الكبــار المدعومة من الوزارة االتحادية للتعليم

والعلوم والبحث العلمي ،مثل المعاهد الحكومية الشــعبية
العليا ومعاهــد الدعم المهني ومعاهد الدعم االقتصادي،
باإلضافة إىل مجموعــة من الهيئات اإلقليمية الخيرية

المتخصصــة في تعليم الكبار ،توفر إجراءات التدريب
ومواصلة التعليم ســواء المهنية أو األكاديمية .وتوجد

مهمة أساســية لنطاق تعليــم الكبار تتمثل في تطوير وتنفيذ

عرض معين يتناســب مع متطلبات البالغين والمجموعات
المســتهدفة باإلضافة إىل تقديم االستشارات المهنية

والتعليمية بجودة عالية بشــأن إمكانية االلتحاق بمنظومات
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التعلــم المصاحبــة للحياة ،األمر الذي يتحقق من خالل

تقديم المعلومات واالستشــارات التعليمية وتقديم التعليم

األساســي والمهارات األساسية والتحصيل الالحق للشهادات
التعليميــة غير المكتملة وما إىل ذلك..

والمهتمون يمكنهم االلتحاق بالمراحل الدراســية التحضيرية
إلنهاء مرحلة التعليم اإللزامي المدرســي واجتياز اختبار
التأهيل الخارجي واختبار التأهيل الدراســي الذي يعقد

في هيئات تعليم الكبار.

في نطاق االختبار المهني التأهيلي يمكن أن يتم أداء ثالثة

من أصل أربعة اختبارات جزئية في إطار المراحل التعليمية

المهنية المعترف بها لغرض التحضير الختبار التأهيل المهني.
لغرض التحضير الختبار إتمام التعليم المدرسي اإللزامي

فإنه يتم في هيئات تعليم الكبار تقديم عروض متوائمة مع

ظروف ومتطلبات الكبار .يتعين أن يتم أداء االختبارات بحد

أقصى في ستة مجاالت كفاءة (أربع مواد إلزامية واثنتان من

المواد االختيارية) ،ويمكن بحد أقصى أن يتم أداء  5اختبارات.

والشكل الساري حتى اآلن لالختبار الخارجي الذي يهدف

قائما.
إلتمام الدراسة في المدرسة الثانوية الجديدة ،ال يزال
ً

معلومات عىل اإلنترنت
www.erwachsenenbildung.at
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ةيميلعت تاراشتسا
ىرخأ تامولعمو
استشــارات تعليمية من خالل هيئة علم
النفس التربوي

www.schulpsychologie.at
بورغنالند

www.bildung-bgld.gv.at > Service >
Schulpsychologie
كيرنتن
www.bildung-ktn.gv.at > Information >
Schulpsychologie
النمسا السفىل
www.bildung-noe.gv.at > Schulpsychologie
النمسا العليا
www.bildung-ooe.gv.at > Schulpsychologie
سالزبورغ
www.bildung-sbg.gv.at > Service > Schulpsychologie
شتايرمارك
www.bildung-stmk.gv.at > Schulpsychologie
تيرول
www.bildung-tirol.gv.at > Schulpsychologie
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فورارلبرج
www.bildung-vbg.gv.at > Schulpsychologie
فيينا
www.bildung-wien.gv.at
Beratungs- und Informationsstellen>
Schulpsychologie-Bildungsberatung >
:معلومات مدرسية
www.bmbwf.gv.at > Beratungsangebote
schulinfo@bmbwf.gv.at
:الخط الساخن
0810 205 220
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المســارات التعليمية بعد الصف الدراسي الثامن:
www.schulpsychologie.at/inforat
المســارات التعليمية بعد شهادة الثانوية العامة

النمساوية (ماتورا)

www.schulpsychologie.at/key2success
مستشارو الطالب والتعليم:
ً
المدرسون/المدرســات ممن تلقوا تدري ًبا متوافقا في كل

مدرســة بدءًا من المرحلة الدراسية الخامسة::

www.schulpsychologie.at/schuelerberatung
التوجيه المهني:

بوابة " :ibobb-Informationالمعلومات والمشــورة والتوجيه

لشئون التعليم والمهن":
portal.ibobb.at

مراكز المعلومات المهنية:

موجهة من مكتب خدمة ســوق العمل أو الغرفة االقتصادية
في كل الواليات االتحادية

www.ams.at/berufsinformation
www.wifi.at/karriere/bildungsberatung
استشارات تعليمية للكبار

معلومات وعناوين مراكز استشــارات التعليم أسفل الرابط
 www.erwachsenenbildung.atأو www.bib-atlas.at
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