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 التعليم والنظام املدريس 
التعليم مهم جدا يف أملانيا ألن التعليم الجيد يزيد من فرص الحياة الجيدة. وهذا هو السبب يف أن املدارس يف 

أملانيا عادة ما تكون مجانية. وتريد الدولة إعطاء جميع الفتيات واألوالد بداية جيدة للحياة. لذلك، هناك ما 
يسمى بـ „التعليم اإللزامي“: يجب عىل جميع األطفال اإللتحاق باملدرسة إىل غاية السن ١٦.

بالنسبة للبعض، قد يبدو „التعليم اإللزامي“ سلبيا. ولكن هذا أمر إيجايب جّدا ألنه يسمح لكل طفل بإكامل 
املدرسة، بغض النظر عن دخل الوالدين. وينظم النظام املدريس يف أملانيا من قبل والياتها الفدرالية. عىل الرغم من 

أن كل والية لها خصوصياتها، فإن األنظمة املدرسية متشابهة يف أملانيا. ولذلك ميكن رشح أهم األشياء هنا.

روضة األطفال
يذهب العديد من األطفال ابتداء من سن الثالثة إىل روضة األطفال حتى يبلغوا 

من العمر ست سنوات. لكن هذا غري إلزامي. انه ألمر جيد اذا كان الطفل يستطيع 
البقاء يف بيئته املعتادة مع عائلته لفرتة طويلة. ومع ذلك، قد تكون روضة األطفال 
أيضا مهمة، عىل سبيل املثال، للعثور عىل أصدقاء من نفس العمر أو لتعلم اللغة 

األملانية.

لذلك، فإننا ننصحك أن تفكر يف إرسال طفلك إىل روضة األطفال إذا كان نادرا 
التحدث يف منزلك باللغة األملانية. عندما يأيت األطفال إىل املدرسة ويتحدثون 

األملانية قليال، فهذا أمر سلبي ألنه ال ميكنهم أن يتابعوا الدروس بشكل صحيح. يف روضة األطفال، يتعلم األطفال 
املهارات األوىل للمدرسة بطريقة مرحة. لألطفال دون سن ثالث سنوات، هناك دور الحضانة يف العديد من األماكن.

املدارس االبتدائية والثانوية
يف أملانيا، يلتحق كل األطفال من سن السادسة باملدرسة. يف السنوات األربع األوىل 

يذهب األطفال إىل املدرسة االبتدائية. أين يتعلمون، عىل سبيل املثال، القراءة 
والكتابة والحساب. ويف نهاية املدرسة االبتدائية، يتم التقرير مع الوالدين املدرسة 

التي سيذهب إليها الطفل يف املستقبل. ميكن للطفل، وفقا الهتاممه وإنجازه، 
الذهاب إىل املدارس الثانوية: فهناك مدارس ثانوية متعددة ومختلفة، غالبا ما يتم 
تصنيفها كمدارس متوسطة. يف بعض الواليات الفيدرالية، هناك أيضا مناذج أخرى 

مختلفة للمدارس الثانوية.

تختلف املدارس يف املّدة حتى النهاية وإمكانيات التوظيف الالحقة. بعض الطالب يغادرون املدرسة بعد تسع 
سنوات بشهادة السنة التاسعة، أو يدرسون سنة أخرى، ويحصلون عىل شهادة السنة ١٠. هاتان الشهادتان 

مخصصتان للشباب الذين يرغبون يف مامرسة مهنة ال يتعني عليهم دراستها. ومن املرجح أن يطلب أرباب العمل 
شهادة السنة ١٠.

يف املدرسة الثانوية، ميكن للطالب الحصول عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يسمى بالباكالوريا بعد دراسة ١٢ أو 
١٣ سنة. وهذا يسمح للشباب بالدراسة يف جامعة أو كلية للتعليم العايل. إّن نظام التعليم يف أملانيا متنوع جدا. 

وهكذا، ميكن لكّل تلميذ أن يجد املسار التعليمي الصحيح له وفقا الهتاممه وكفاءته.
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الرتبية والسلوك يف املدرسة
يجب عدم الخلط بني التعليم والرتبية. من حيث املبدأ، يتحمل الوالدان مسؤولية 
تربية أبنائهام. فهام يلعبان دورا هاما يف تنمية الطفل، أّما املدرسة فهي توفّر فقط 

التعليم.

كل تلميذ يف أملانيا لديه مجموعة أساسية تتكون من محفظة وأقالم وكراريس. يف 
املدرسة، يتلقى األطفال مواد مدرسية إضافية. إذا أعطيت واجبات مدرسية لألطفال 

يف املنزل، فمن املتوقع أن يقوموا بحلها يف البيت واحضارها يف اليوم املوايل إىل 
املدرسة. بالنسبة لألطفال األصغر سنا من األحسن لشخص بالغ مساعدتهم يف أداء 

الواجبات املنزلية. أّما األطفال األكرب سّنا عادة ما يقومون بذلك لوحدهم.

املعلمون يف املدارس األملانية ال يرضبون األطفال – وهذا ممنوع متاما. إذا كان الطفل ال يترصف بشكل مناسب، 
يتم تحذيره. بالنسبة للترصفات الّصعبة أو املتكررة، هناك مهام إضافية أو رسالة إىل الوالدين. إذا مل يساعد ذلك، 

ميكن طرد الطفل من املدرسة. ثم عىل الوالدين أن يبحثا عن مدرسة جديدة للطفل.

التكوين والتدريب املهني
ميكن ألي شخص لديه ما ال يقل عن شهادة السنة ٩ أو ١٠ التقدم بطلب للحصول عىل تكوين مهني .وهذا 

التكوين يكون بشكل عام عبارة عن عمل تطبيقي يف رشكة والدراسة بانتظام يف مدرسة املهنية. إن التكوين املهني 
املكتمل يف أملانيا له مكانة جيّدة جدا دوليا، ألنه تدرس فيه مواد تخصص متعددة.

هناك أيضا إمكانيات فردية عديدة للدراسة يف الكليّة أو املعهد: عىل سبيل املثال، 
ميكنك أن تأخذ دورة مزدوجة يف بعض الكليات واملعاهد. بنفس الطريقة كام يف 

حالة التكوين املهني، ميكنك أن تقوم بعمل تطبيقي يف رشكة والدراسة يف كلية 
أو معهد بالتناوب. املهن مثل األطباء واملعلمون، أو غريها ميكن تعلمها فقط يف 

الجامعة. من أجل هذا التعليم يشرتط لغة أملانية ممتازة وشهادة مدرسية جيّدة.

التعلم مدى الحياة مهم جّدا يف أملانيا. حتى أثناء العمل من املتوقع أن يستمر الفرد 
يف دورات تدريبية للتحديث واإلطالع عىل كل جديد. وعالوة عىل ذلك، ففي كثري من املهن ميكن للفرد أن ينمي 

كفاءاته ورتبته وذلك عن طريق الدراسة يف مدرسة مسائية للحصول عىل شهادة الثانوية أو الباكالوريا، أو أي مؤهل 
تعليمي آخر. هناك أيضا جامعات تقدم برامج التعلم عن بعد التي تتيح للفرد فرصا أفضل للحصول عىل وظيفة.
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