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پیشگفتار شهردار ارشد
مسیرهای مختلف آموزش در بادِن-وورتِمبرگ گزینههای بیشماری را به دانشآموزان برای رشد فردیشان
ارائه میکنند .با این حال بعضا این گوناگونی گزینهها برای والدین و فرزندانشان ،ممکن است پرسشهایی را
مطرح کند .همچنین اصطالحات تخصصی مربوط به مدارک فارغالتحصیلی و گزینههای ادامه تحصیل ،بعضا
چالشبرانگیز میشوند .در این کار هدف مشترک ما آن است که هر کودک بتواند استعدادهای خود را به شکل
متناسب بروز دهد .چون آموزش یک کلید مهم مشارکت در جامعهای است که همواره در حال پیچیدهتر شدن
است.
در تصمیمگیری  -کدام مدرسه برای فرزندم مناسب است؟ – معلمان ،کمک زیادی را ارائه میکنند که در آن
آنها برای هر کودک مدرسهای را توصیه میکنند که بهترین پیشنیازها را برای رشد آموزشی او عرضه میکند.
همزمان ،والدین همراهان توانمندی هستند که به صورت فعال برای موفقیت آموزشی فرزندانشان تالش میکنند.
در هر صورت ،آنها عالیق و پتانسیلهای فرزندشان را میشناسند و برای یک مسیر آموزشی متناسب با آنها
تالش میکنند.
نخستین بروشور مدارس هرنبرگ ،نخست مهمترین اصطالحات را توضیح میدهد و سپس خالصهای از انواع
مدارس در بادِن-وورتِمبرگ را ارائه میکند .در کنار این آشنایی کلی ،این بروشور به شکلی دستهبندی شده و
خالصه ،اطالعات مربوط به مدارس متوسطه در شهرمان را ارائه میکند .افزون بر آن ،در بروشور لینکهای
جانبی زیادی وجود دارند که نگاه عمیقتر به موضوعات آموزشی را ممکن میسازند .برای والدینی که به
زبان آلمانی زیاد مسلط نیستند ،در صفحات مربوطه ،لینکهای اطالعات به زبانهای خارجی موجود است.
به این ترتیب ،در موضوع آینده آموزش فرزندان ،این بروشور میتواند برای همه والدین به عنوان یک منبع
اطالعرسانی جامع و کمک در تصمیمگیری عمل کند.

© عکس ،سوزانه کروم

توماس اشپریسلر
شهردار ارشد
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واژهنامه

1

گواهی عمومی ورود به دانشگاه یک دیپلم دبیرستان است.
دیپلم دبیرستان از راههای زیر قابل دریافت است:
• •قبولی در امتحان نهایی دبیرستان عادی ،با ساختار شش ،هفت ساله یا با ساختار سه ساله
• •قبولی در امتحان نهایی دبیرستان حرفهای با ساختار سه ساله یا شش ساله
• •قبولی در امتحان نهایی یک مدرسه مشترک با مقطع باالی دبیرستانی (نخستین بار در سال )2021
• •مسیر دوم آموزش (دبیرستان شبانه ،کالج ،مدرسه تکمیلی فنی ،مدرسه تکمیلی بازرگانی یا مدرسه تکمیلی حرفهای برای سیستمهای اجتماعی)
• •قبولی در امتحان نهایی برای غیردانشآموزان
گواهی عمومی ورود به دانشگاه ،تحصیل در همه رشتههای دانشگاهی در دانشگاههای آلمان و نیز تحصیل در دانشگاه دوگانه را ممکن میسازد.

( BEJسال آغاز کار)
بخشی از دورههای آموزشی آمادگی شغلی به شمار میرود و برای دانشآموزان دارای مدرک مدرسه اصلی و متعهد به حضور در مدرسه حرفهای
(زیر  18سال) مناسب است.
به این ترتیب دانشآموزان میتوانند شانسهای خود را برای پیدا کردن یک موقعیت آموزشی بهبود بخشند BEJ .یک برنامه یادگیری و تدریس را
ارائه میکند که دانشآموزان را تا حد امکان به صورت فردی برای یک موقعیت آموزشی مناسب آماده میکند .هدف ،دستیابی به یک مدرک تعیین
صالحیت باالتر با مشخصاتی است که تا حدودی باالتر از سطح مدرک مدرسه اصلی هستند.

دورههای آموزشی آمادگی شغلی
جوانانی که پس از انجام تعهد آموزش عمومی (پایان کالس  )9به هیچکدام از مدارس تکمیلی نمیروند و هیچ دوره آموزشی را آغاز نمیکنند ،در
دورههای آموزشی آمادگی شغلی برای ورود به دنیای کار و مشاغل آماده میشوند .حضور در این دورههای آموزشی ،تا حدودی بدون مدرک نیز
ممکن است.

شانس دریافت یک موقعیت آموزشی برای دانشآموزان ،به روشهای زیر باال میرود:
• •سال آغاز کار ()BEJ
• •سال تعیین صالحیت اولیه کار/شغل ( VABو )VABO
• •آمادگی اولیه آموزش دوگانه ( )AVdualو ()BFPE

 1وزارت آموزش ،جوانان و ورزش بادِن-وورتِمبرگ
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule
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آمادگی اولیه آموزش دوگانه ()AVdual
شامل کارآموزی شرکتی جامع است که در کانون دوره آموزشی قرار میگیرد .همچنین یکی از موضوعات اصلی ،بهبود تواناییهای بینرشتهای و
تکنیکهای خودیادگیری دانشآموزان است .قبولی در یک امتحان نهایی که به عنوان امتحان مرکزی در درسهای آلمانی ،ریاضی و انگلیسی گرفته
میشود ،در پایان سال تحصیلی یک سطح آموزشی معادل مدرک مدرسه اصلی را تضمین میکند .هدف  AVdualآن است که جوانان پشتیبانی انفرادی
را دریافت کنند تا بتوانند آموزش را آغاز کنند.

گواهینامه تخصصی ورودی دانشگاه
از راههای زیر قابل دریافت است:
• •امتحان نهایی در یک مدرسه تکمیلی حرفهای (مدرسه تکمیلی فنی ،مدرسه تکمیلی بازرگانی ،مدرسه تکمیلی حرفهای برای سیستمهای
اجتماعی)
• •امتحان مهارت شغلی در چارچوب آموزش نیروی آموزش ماهر برای درسهای موسیقی در یک سمینار تخصصی آموزشی .این مدرک شما
را قادر میسازد در رشته تحصیلی معلمی مدرسه ابتدایی یا معلمی مقطع متوسطه  Iپذیرفته شوید .پس از آن ،میتوانید در مدارس جامع فنی،
مدارس اصلی و مدارس جامع تدریس کنید.
• •امتحان مهارت شغلی در چارچوب آموزش نیروی متخصص آموزشی یا نیروی متخصص آموزش فنی برای آموزش خاص .این مدرک ،به
شما امکان میدهد برای رشته تحصیلی معلمی در حوزه آموزش خاص پذیرفته شوید.
• •امتحان نهایی کارگاههای دولتی سابق خانهداری برای تحصیل در رشتههای کاربردی
• •امتحان نهایی یک رشته تحصیلی هنری (مثال باله) در یک دانشگاه دولتی یا دانشگاه تایید شده از سوی دولت ،که بر اساس آن گواهی عمومی
ورود به دانشگاه قابل تایید نیست.
• •امتحان نهایی یک رشته تحصیلی در آکادمی پاپ ،فیلم یا تئاتر ،که بر اساس آن گواهی عمومی ورود به دانشگاه قابل تایید نیست.
گواهینامه امتحان تخصصی ورودی دانشگاه با مدرک یک زبان خارجی ،بسته به نوع مدرسهای که مدرک از آن دریافت شده است ،امکان تحصیل در
رشتههای تحصیلی مشخص در دانشگاهها و دانشگاههای تخصصی و تحصیل در حوزههای خاص آموزشی دانشگاه دوگانه را فراهم میکند.
توجه :برخی مجوزهای تحصیل تا حدودی فقط در بادِن-وور ِتمبرگ معتبر هستند.
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گواهی ورود به دانشگاه فنی
از راههای زیر قابل دریافت است:
• •مدرک برخی کالجهای حرفهای ،بعضا با امتحان جانبی
• •آموزش دوگانه با دریافت گواهی ورود به دانشگاه فنی در کنار آن .این صالحیت جانبی در شعبههای زیاد مدرسه حرفهای ارائه میشود.
• •مدرک مدارس حرفهای تخصصی سهساله با امتحان جانبی ،مثال مدرسه حرفهای تخصصی برای مراقبت از سالمندان
• •کیفیت تحصیل تعیین کننده صالحیت در سیستم دوره مقطع باالی دبیرستان ،اگر فرد دیپلم دریافت نکند ،در پیوند با یک آموزش حرفهای پایان
یافته یا اگر حداقل یک کارآموزی یکساله را به پایان رسانده است ،که از طریق آن فرد با دنیای کار و حوزههای کاری و روشهای مختلف
کار ،ساختار و سازمان محل کارآموزی و نیز موضوعات شخصی و اجتماعی آشنا شده است
• •مدرک یک مدرسه فنی دوساله ،مثال در رشتههای تخصصی فنآوری ،طراحی یا بازرگانی ،بعضا با امتحان جانبی
• •مدرک رشتههای خاص پلیس یا ارتش فدرال
• •قبولی در امتحان برای دریافت گواهی ورود به دانشگاه فنی برای دانشآموزان مدارس آزاد والدورف
• •فرصت دوم آموزش (دبیرستان شبانه ،کالج حرفهای یکساله ،کالج)
گواهی ورود به دانشگاه فنی ،حق تحصیل در یک دانشگاه فنی را فراهم میکند .پیشنیاز برخی رشتههای تحصیلی دانشگاههای فنی ،حداقل گواهی
تخصصی ورود به دانشگاه است.

گواهی ورود به دانشگاه فنی
اعتبار باالتری از گواهی دیپلم مدرسه متوسطه دارد ،چون از دیپلم مدرسه متوسطه و آموزش اولیه حرفهای تشکیل شده است .این گواهی ،یک مدرک
تحصیلی خاص حرفهای است که با حضور در یک مدرسه حرفهای دوساله دریافت میشود .مدرسه تخصصی حرفهای به سه بخش تقسیم میشود:
فنآوری بازرگانی ،تجارت ،تغذیه و سالمت.
تحصیل در مدرسه تخصصی حرفهای ،برای جوانانی که یک مدرک کالس  9مدرسه فنی جامع ،مدرسه اصلی یا مدرسه مشترک را دریافت کردهاند
مناسب است.
با گواهی ورود به دانشگاه فنی ،نه تنها میتوان یک دوره آموزشی را آغاز کرد ،بلکه تحصیل در یک کالج حرفهای یا یک دبیرستان حرفهای نیز
ممکن است.
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دیپلم مدرسه اصلی
از راههای زیر قابل دریافت است:
• •قبولی در امتحان نهایی مدرسه اصلی در پایان کالس  9مدرسه اصلی یا مدرسه فنی جامع یا در پایان کالس  10مدرسه فنی جامع .همچنین پس
از کالس  9یا  10مدرسه مشترک ،میتوانید مدرک مدرسه اصلی را دریافت کنید .در آینده مدرسه جامع نیز دریافت مدرک مدرسه اصلی را
در پایان کالس  9فراهم میکند.
• •انتقال به کالس  10مدرسه فنی جامع
• •گواهی انتقال از کالس  9به کالس  10مدرسه جامع یا دبیرستان عادی یا دبیرستان شش ساله حرفهای یا اگر میتوانید از کالس  9به کالس
 10مدرسه مشترک سطح  Mیا  Eمنتقل شوید
• •پایان موفقیتآمیز مدرسه تخصصی حرفهای
• •انتقال در سال تحصیلی دوم مدرسه تخصصی حرفهای که به گواهی ورود به دانشگاه فنی منجر میشود
• •پایان موفقیتآمیز یک مدرسه حرفهای
• •قبولی در یک امتحان نهایی مرکزی در سال تعیین صالحیت اولیه کار/شغل ( )VABیا آمادگی اولیه آموزش دوگانه ( AVدوگانه)
• •قبولی در امتحان نهایی مدرسه اصلی برای غیردانشآموزان (درخواست و تایید فقط از طریق اداره مدرسه مسئول محل سکونت
درخواستکننده)

دیپلم مدرسه متوسطه = مدرک مدرسه جامع
از راههای زیر قابل دریافت است:
• •قبولی در امتحان نهایی پس از کالس  10مدرسه جامع ،مدرسه فنی جامع یا مدرسه مشترک
• •گواهی انتقال از کالس  10به کالس  11دبیرستان عادی ،مدرسه مشترک در سطح  Eو نیز دبیرستانهای حرفهای  6با ساختار  6ساله
()6BG
• •پایان موفقیتآمیز سال تحصیلی نخست در کالج حرفهای یا در دبیرستان حرفه ای با ساختار سهساله ( ،)3BGاگر با گواهی انتقال یک
دبیرستان هشت ساله از کالس  9به کالس  10یک کالج حرفهای یا یک دبیرستان حرفه ای منتقل شدهاید.
• •آموزش دوگانه در شرکت و مدرسه حرفهای
• •پایان موفقیتآمیز یک مدرسه حرفهای دو ساله که به گواهی ورود به کالج فنی منجر میشود (گواهی ورود به کالج فنی :دیپلم مدرسه متوسطه
به عالوه آموزش پایه حرفهای)
• •فرصت دوم آموزش (مدرسه جامع شبانه ،دبیرستان شبانه ،مدرسه تکمیلی حرفهای)
با دیپلم مدرسه متوسطه ،آغاز یک دوره آموزشی در یک شغل دارای آموزش ممکن است.
با پیشنیازهای مشخص ،فرد میتواند به یک دبیرستان عادی یا حرفهای ،مقطع باالی یک مدرسه مشترک ،یک کالج حرفهای یا مدرسه تکمیلی حرفهای
برود.
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برنام ه تمام وقت آزاد:
دانشآموزان ،کامال بر اساس عالقه ،بعد از ظهرها در کالس درس یا کارگروهها (AGها) شرکت میکنند.

( VABسال تعیین صالحیت اولیه کار/شغل)
به جوانانی که تعهد کاری دارند و هیچ موقعیت آموزشی را پیدا نکردهاند ،این امکان را فراهم میکند تا به یک سطح آموزش معادل مدرک مدرسه
اصلی دست پیدا کنند .همزمان VAB ،پایههای حرفهای را تا سه حوزه کاری ارائه میکند و به این ترتیب آشنایی شغلی را تقویت میکند .این برنامه،
گزینه مناسبی برای جوانان با/بدون مدرک مدرسه اصلی است که هنوز هیچ ایده اساسی در زمینه شغل ندارند.

VABO
کوتاه شده «سال تعیین صالحیت اولیه کار/شغل با موضوع اصلی یادگیری زبان آلمانی» است .در کالسهای  VABOجوانان بدون دانش آلمانی یا با
آلمانی ضعیف ،کمک در زمینه یادگیری زبان را دریافت میکنند .این سال ،گذار به سیستم آموزش حرفهای عادی را انجام میدهد و با یک امتحان زبان
آلمانی به پایان میرسد.

مدرک مدرسه فنی جامع
مانند مدرک مدرسه جامع ،یک مدرک آموزش متوسطه است.
این مدرک ،موارد زیر را ممکن میسازد
• •آغاز یک دوره آموزشی
• •حضور در یک مدرسه تخصصی حرفهای
• •حضور در کالج حرفهای ،دبیرستان حرفهای یا مقطع باالی دبیرستانی مدرسه مشترک در صورت کسب نمرات مربوطه

 :WBSآشنایی با تجارت ،شغل و تحصیل
یک درس راهنما برای آشنایی شغلی ( )BOاست که کل سال تحصیلی ،بهویژه کالس  9را همراهی میکند BO .کوتاه شده آشنایی شغلی است .در
همکاری نزدیک با مشاوره شغلی ،آژانس کار و نیز شرکتها ،ادارات رسمی و مدارس هرنبرگ و اطراف ،به ویژه در کالس  ،9دورنمایی از دنیای
شغل و کار ارائه میشود و اطالعات دقیق و نیز کمکهای مربوط به انتخاب شغل داده میشود (مرکز اطالعات شغلی .)BIZ
یکی از موضوعات اصلی ،تحقیق درباره شرکت و محل کار است .دانشآموزان یک دوره کارآموزی یک هفتهای را به پایان میرسانند و به این ترتیب
میتوانند مستقیما در محل یک شرکت ،یک مدرسه یا نزد یک نهاد رسمی باشند تا با تماشای بیواسطه و کار خود ،تجاربی را گردآوری کنند.
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انواع مدرسه
در با ِدن-وورتِمبرگ
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کدام مدرسه برای کودک من؟

2

اطالعات برای والدین
در آخرین سال تحصیلی مدرسه ابتدایی ،یک تصمیم مهم در پیش روی کودکان ،والدین و معلمان است  -گذار به یک مدرسه تکمیلی .این تصمیمگیری آسان
نیست ،چون کودک به عنوان یک شخصیت ،باید در رشدش ،استعدادهایش ،تواناییهایش و پتانسیلهایش باید در این کار در نظر گرفته شوند.
در توصیهنامه مدرسه ابتدایی هدف آن است که برای هر کودک نوع مدرسهای توصیه شود که در آن بتواند تقویت بهینه را دریافت کند  -تقویتی که با
وضعیت کنونی رشد و استعدادهای او متناسب باشد و از آنها نه فراتر رود نه کمتر باشد.
والدین ،تا زمان تصمیمگیری درباره مدرسه آینده ،از طریق یک مشاوره مرتب مدرسه ابتدایی ،از آغاز پشتیبانی میشوند .این پشتیبانی بر اساس یک
نظارت مستمر اختصاصی بر رشد یادگیری و تواناییهای کودک ،وضعیت کار و یادگیری او ،مسیرهای یادگیری او ،نقاط قوت و ترجیحات یادگیری او
و پتانسیلهای او انجام میشود.
با توصیهنامه مدرسه ابتدایی که والدین به صورت کتبی دریافت میکنند ،ارزیابی مدرسه برای ادامه مناسب روند تحصیل پس از مدرسه ابتدایی ،بازتاب
داده میشود .به عنوان کمک دیگر در تصمیمگیری درباره گذار ،والدین میتوانند در چارچوب فرایند ویژه مشاوره ،از یک کارشناس مشاوره ذیصالح
ویژه به صورت جانبی استفاده کنند.
تصمیمگیری درباره نوع مدرسه تکمیلی کودک پس از مدرسه ابتدایی ،بر عهده والدین است .از سال تحصیلی  2018/2017توصیهنامه مدرسه ابتدایی در
هنگام نامنویسی در مدرسه تکمیلی ارائه میشود.

 2وزارت آموزش ،جوانان و ورزش بادِن-وورتِمبرگ
_https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Welche+Schule+fuer+mein+Kind
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مدرسه اصلی/مدرسه فنی جامع
این نوع مدرسه در هرنبرگ موجود نیست

آشنایی شغلی پیوسته از طریق یادگیری عملی
در مدارس اصلی/مدارس فنی جامع ،استعدادهای عملی تقویت میشوند .دانشآموزان خیلی زود با ایدههای شغلی خود مشغول میشوند .آنها درباره
دورنماها و گزینههای مناسب برای برنامهریزی زندگی و کار خود صحبت میکنند .خواندن ،نوشتن و حساب در کالسها به همان اندازه آموزش
تواناییهای اجتماعی مهم هستند .در این کار ،تقویت انفرادی بسیار مهم است.

یادگیری در مدرسه اصلی/مدرسه فنی جامع
مدرسه اصلی شامل کالسهای  5تا  9است .در مدارس اصلی فقط مدرک مدرسه اصلی قابل دریافت است.
مدرسه فنی جامع همچنین مدرسه ابتدایی را تکمیل میکند و کالسهای  5تا  10را در بر میگیرد ..پس از سال ششم ،این مدرسه به یک مدرک آموزش
متوسطه (مدرک مدرسه فنی جامع) منجر میشود و عالوه بر آن امکان دریافت مدرک مدرسه اصلی را در پایان کالس  9یا کالس  10فراهم میکند.

بخش انتخاب اجباری
درسهای شامل انتخاب اجباری ،فرد را برای دوره آموزشی و کار در آینده آماده میکنند .دانشآموزان از کالس  7یکی از درسهای زیر را انتخاب
میکنند:
• فرهنگ روزمره ،تغذیه ،امور اجتماعی ()AES
• فنآوری

آشنایی شغلی و تحصیلی
در چارچوب «-KooBOروزهای عملی-مدرسه اصلی/مدرسه فنی جامع در مدرسه حرفهای به هم میرسند» ( = KooBOآشنایی شغلی
با همکاری) دانشآموزان کالس  8میتوانند شغل مورد نظر خود را بررسی کنند .آنها میتوانند شغلهای مختلف را از طریق کار در کارگاههای
مدارس حرفهای بشناسند .در کالس  9دانشآموزان روی یک پروژه کار میکنند .این پروژه در درس آشنایی با تجارت ،شغل و تحصیل ( )WBSدر
ارتباط با یک درس دیگر تنظیم میشود.

ادامه کار پس از فارغالتحصیلی
پس از پایان مدرسه اصلی (پس از کالس )9
• •رفتن به کالس  10مدرسه فنی جامع یا در صورت داشتن نتایج خوب ،رفتن به کالس  10مدرسه جامع یا مدرسه مشترک
• •رفتن به مدرسه تخصصی حرفهای دو ساله  2BFSبا دیپلم مدرسه متوسطه
• •آموزش حرفهای در مدرسه در مدارس حرفهای تخصصی 2BFS
• •آغاز یک آموزش حرفهای در سیستم دوگانه (مدرسه حرفهای و شرکت) یا در یک مدرسه حرفهای تخصصی ،پیش از آن فرد باید یک سال
ورود به کار ( )BEJرا به پایان ببرد
• •بدون قرارداد آموزش :انتقال به دورههای آموزشی آمادگی شغلی

12

پس از پایان مدرسه فنی جامع (پس از کالس )10
• •آغاز یک آموزش حرفهای در سیستم دوگانه (مدرسه حرفهای و شرکت)
• •آموزش حرفهای در مدرسه در مدارس حرفهای تخصصی یا کالجهای حرفهای (مثال مراقبت از سالمندان ،سرپرستی کودکان ،دستیار فنی)
• •رفتن به یک کالج حرفهای دوساله برای دریافت گواهی ورود به دانشگاه فنی و یک مدرک حرفهای
• •آغاز یک دوره کارمندی در یک خدمت سطح میانی
• •رفتن به یک مقطع باالی دبیرستانی در یک مدرسه مشترک برای دریافت دیپلم
• •رفتن به یک دبیرستان حرفهای برای دریافت دیپلم
• •رفتن به یک کالج حرفهای یکساله برای دریافت گواهی ورود به دانشگاه فنی (فقط در صورت پایان آموزش حرفهای)
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مدرسه جامع
مدرسهای مرتبط با واقعیت
مدارس جامع برای استفاده از موضوعات اصلی جداگانه ،گزینههای مختلف دارند (زبان ،موسیقی ،فنی ،ورزشی) .آنها از طریق ارتباط با واقعیت،
دانشآموزان خود را تقویت کرده و آموزش میدهند .مدرسه جامع ،کالس  5تا کالس  10را شامل میشود .پس از کالس  9دریافت مدرک مدرسه
اصلی ممکن است .دانشآموزان قویتر ،در پایان کالس  10مدرک مدرسه جامع را دریافت میکنند.

یادگیری در مدرسه جامع
در کالس  5و  6دانشآموزان وقت دارند پتانسیل خود را نشان دهند و رشد کنند .پس از کالس  5همه به کالس  6منتقل میشوند .در پایان کالس 6
معلمان بر اساس نمرات تصمیم میگیرند که دانشآموزان در کدام گروه میتوانند یادگیری را ادامه دهند :برای مدرک مدرسه اصلی یا برای مدرک
مدرسه جامع.

بخش انتخاب اجباری و بخش اختیاری
دانشآموزان در کالس  7یکی از درسهای زیر را انتخاب میکنند
• •فنآوری
• •فرهنگ روزمره ،تغذیه ،امور اجتماعی ()AES
• •یک زبان خارجی دوم (فرانسه) ،اگر این زبان خارجی قبال در کالس  6انتخاب شده است
در مقطع کالس  8تا  10درس اختیاری انفورماتیک میتواند به صورت اختیاری انتخاب میشود.

آشنایی شغلی و تحصیلی
مدرسه جامع دانشآموزان خود را برای یک گذار خوب به یک دوره آموزشی ،دبیرستان حرفهای یا مقطع باالی دبیرستانی آماده میکند .دانشآموزان از
طریق پروژهها و دورههای کارآموزی ،با شرکتها و سازمانها آشنا میشوند.

ادامه کار پس از فارغالتحصیلی
پس از مدرک مدرسه اصلی (پس از کالس )9
• •رفتن به کالس  10مدرسه جامع برای دریافت دیپلم متوسطه در صورت داشتن نتایج خوب تا خیلی خوب؛ در صورت داشتن نتایج ضعیف،
رفتن به کالس  10مدرسه فنی جامع یا مدرسه مشترک برای دریافت مدرک مدرسه فنی جامع
• •رفتن به مدرسه تخصصی حرفهای دو ساله  2BFSبا دریافت گواهی ورود به مدرسه فنی
• •آموزش حرفهای در مدرسه در مدرسه حرفهای تخصصی یکساله  1BFSیا دوساله 2BFS
• •آغاز یک آموزش حرفهای در سیستم دوگانه (مدرسه حرفهای و شرکت)
• •بدون قرارداد آموزش :انتقال به دورههای آموزشی آمادگی شغلی
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پس از پایان مدرسه جامع (پس از کالس )10
• •آغاز یک آموزش حرفهای در سیستم دوگانه (مدرسه حرفهای و شرکت)
• •آموزش حرفهای در مدرسه در مدارس حرفهای تخصصی یا کالجهای حرفهای (مثال مراقبت از سالمندان ،سرپرستی کودکان ،دستیار فنی)
• •رفتن به یک کالج حرفهای دوساله برای دریافت گواهی ورود به دانشگاه فنی و یک مدرک حرفهای
• •آغاز یک دوره کارمندی در یک خدمت سطح میانی
• •رفتن به یک دبیرستان حرفهای برای دریافت دیپلم
• •رفتن به یک مقطع باالی دبیرستانی در یک دبیرستان عادی برای دریافت دیپلم ؛ دبیرستان بزرگساالن سهساله یا مقطع باالی یک مدرسه
آموزان دارای مدرک مدرسه جامع است
مشترک بهویژه برای دانش
ِ
• •رفتن به یک کالج حرفهای یکساله برای دریافت گواهی ورود به دانشگاه فنی (فقط در صورت پایان آموزش حرفهای)
• •رفتن به کالجهای دولتی (فقط با پایان آموزش حرفهای) برای دریافت گواهینامه عمومی ورود به دانشگاه/دیپلم
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مدرسه مشترک
یادگیری در سه سطح
مدرسه مشترک به تفاوت میان دانشآموزان میپردازد .در پایان کالس  9یا  10دانشآموزان مدرک مدرسه اصلی را دریافت میکنند .در پایان کالس
 10دریافت مدرک مدرسه جامع ممکن است .دانشآموزان قویتر در پایان کالس  12دیپلم میگیرند و به این ترتیب گواهی عمومی ورود به دانشگاه را
دریافت میکنند.

یادگیری در مدرسه مشترک
در مدرسه مشترک تدریس در سه سطح متفاوت سختی ارائه میشود .سطح پایه ( )Gبه مدرک مدرسه ابتدایی منجر میشود ،سطح متوسط ( )Mبه
مدرک مدرسه جامع و سطح باالتر ( )Eبه دیپلم دبیرستان منجر میشود .والدین و کودکان در کالس  8و  9بررسی میکنند که دانشآموزان مدرک کدام
مدرسه را میخواهند بگیرند .در مدرسه مشترک ،همه دانشآموزان به کالس بعد منتقل میشوند.

آشنایی شغلی و تحصیلی
از طریق کارآموزی ،همکاری در شرکتهای دانشآموزی و پروژههای مبتنی بر مشاغل ،دانشآموزان تجارب اولیه را در حوزههای مختلف کار و
فعالیت دریافت میکنند .در درس تجارت ،شغل و تحصیل ( ،)WBSدانشآموزان یک آموزش پایه اقتصادی را دریافت میکنند.

16

ادامه کار پس از فارغالتحصیلی
پس از مدرک مدرسه اصلی (پس از کالس  9یا )10
• •رفتن به کالس  10مدرسه مشترک ،مدرسه جامع یا مدرسه فنی جامع ،اگر مدرک مدرسه اصلی در کالس  9دریافت شده باشد تا دیپلم مدرسه
اعطا شود
• •رفتن به مدرسه تخصصی حرفهای دو ساله  2BFSبرای دریافت گواهی ورود به مدرسه فنی
• •آغاز یک آموزش حرفهای در سیستم دوگانه (مدرسه حرفهای و شرکت) یا در یک مدرسه حرفهای تخصصی
• •بدون قرارداد آموزش :انتقال به دورههای آموزشی آمادگی شغلی

پس از پایان مدرسه جامع (پس از کالس )10
• •آغاز یک آموزش حرفهای در سیستم دوگانه (مدرسه حرفهای و شرکت)
• •آموزش حرفهای در مدرسه در مدارس حرفهای تخصصی یا کالجهای حرفهای (مثال مراقبت از سالمندان ،سرپرستی کودکان ،دستیار فنی)
• •رفتن به یک کالج حرفهای دوساله برای دریافت گواهی ورود به دانشگاه فنی و یک مدرک حرفهای
• •آغاز یک دوره کارمندی در یک خدمت سطح میانی
• •رفتن به یک مقطع باال در یک مدرسه مشترک برای دریافت دیپلم
• •رفتن به یک دبیرستان حرفهای برای دریافت دیپلم
• •رفتن به یک مقطع باالی دبیرستانی در یک دبیرستان عادی برای دریافت دیپلم ؛ دبیرستان بزرگساالن سهساله بهویژه برای دانشآموزان دارای
مدرک مدرسه جامع است
• •رفتن به یک کالج حرفهای یکساله  1BFSبرای دریافت گواهی ورود به دانشگاه فنی (فقط در صورت پایان آموزش حرفهای)

پس از دیپلم/گواهی عمومی ورود به دانشگاه
• •دیپلم دبیرستان ،بهترین گزینهها را برای تحصیالت دانشگاهی در داخل و خارج کشور و انتخاب شغل فراهم میکند
• •یک دوره تحصیلی در دانشگاهها و کالجها و به طور مشابه یک آموزش حرفهای تعیین صالحیت ممکن است؛ اغلب شرکتها و موسسهها
برای دارندگان دیپلم دورههای کوتاه آموزشی ارائه میکنند
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خالصه مسیرهای آموزش
وورتِمبرگ-در با ِدن
:منبع
https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/
Publikationen%202019/Bildungswege%202020%20Grafik.pdf
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̶ϠλϪγέΪϣ̭έΪϣ

̶Ϡϐη̶̳ΩΎϣ̶ηίϭϣ̵ΎϫϩέϭΩ
 

̭έΩϣϥϭΩΑ

̶ϠλϪγέΩϣ̭έΩϣ

 ΩϫΩ̶ϣϧϥΎηϧ

έ
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ϩΎ̴ηϧΩϪΑΩϭέϭ̶ϫϭ̳

Ϫ̯ΕγϪγέΩϣωϭϧ̮ϳϩ̫ϳϭ̶ηίϭϣϩέϭΎηϣϭείϭϣί̯έϣ

 ϝΎγ

είϭϣ αέΩϣ ϪΑ ϭ Ωϧ̶̯ϣ Ϫέ έ ΩϭΧ ̶ηίϭϣ ̵ΎϫϪϣΎϧέΑ


̵ϪϓέΣ
 ϥΎΗγέϳΑΩ

 ϝΎγ

̶ηίϭϣ ̵ΎϫίΎϳϧ ̵έΩ ϥΎϧϭΟ ̵ϪγέΩϣ είϭϣ έΩ ̶ϣϭϣϋ
ϩ̫ϳϭ ̵ΎϫϪϣΎϧέΑ

ί ϩΩΎϔΗγ ϖΣ ̵έΩ Ύϳ ̶ϧΎΑϳΗη̡ ϭ ϩέϭΎηϣ
ϪΗγΑ ˬ̶ηίϭϣϩέϭΎηϣϭείϭϣί̯έϣΩϧ̶̯
 ϣ̮ϣ̯ ̶ηίϭϣ
ϪγέΩϣεΧΑϪΑ ΩϧΗγϫΕϭΎϔΗϣϡϫΎΑ ΕϳϭϘΗ ̶ϠλΕΎϋϭοϭϣϪΑ

 ϝΎγ

ϥϳ Ωϳϧ̯ϩΎ̴ϧ ZZZNPEZGH ΕϳΎγΑϭέΩ ϩ̫ϳϭείϭϣϭ
έ ̶ϣϭϣϋείϭϣαέΩϣ ̶ηίϭϣ ̵ΎϫϩέϭΩ
  ̵ΩϭΩΣΎΗˬί̯έϣ
έΩϩΩηϩΩΩϥΎηϧ ̶ϠϳλΣΗ ̵ΎϫϩέϭΩ
  ΏϳΗέΗ ϥϳϪΑΩϧϧ̶̯
 ϣέΟ
̵ΎϫϩέϭΩϪ̯

 6%%=ΩϧΗγϫϥ̰ϣϣ αέΩϣ ϥϳέΩ ˬ̮ϳϓέ̳ ϥϳ

είϭϣ̭έΩϣ

ϊϣΎΟϪγέΩϣ

 ϝΎγΎϳ

̭έΗηϣϪγέΩϣ
 ϝΎγΎϳ



ϥΎΗγέϳΑΩ
ϝΎγ

έΩΎϬϧΎΑρΑΗέϣ ̶ηίϭϣ ̵ΎϫϪϣΎϧέΑϭ

 ̶ϣϭϣϋαέΩϣ ̶ηίϭϣ
̭έΩϣ ˬϥϳϧ̩ϣϫ ΩϧϫΩ̶
 ϣ ϖϳΑρΗ ϪρϭΑέϣ ̶Ϡλ ΕΎϋϭοϭϣ
̶ϧϫΫ Ωηέ ϭ ̵έϳ̳ΩΎϳ ̶Ϡλ ΕΎϋϭοϭϣ έΩ ̶ηίϭϣ ϪϧΎ̳ΩΟ
ϪΑ ϩ̫ϳϭ ̶ηίϭϣϩέϭΎηϣϭείϭϣί̯έϣίϝΎϘΗϧΩέΩΩϭΟϭ
έΩ̶ϫέϣϫϭ̵ίΎγϩΩΎϣ
 Εγϥ̰ϣϣα̰ϋέΑϭ̶ϣϭϣϋαέΩϣ
 Ωϧϭη̶
 ϣϡΎΟϧ̵ΩέϔϧΕέϭλϪΑΎϫϝΎϘΗϧ




ϪγέΩϣ̶ϠλϪγέΩϣ
ϊϣΎΟ̶ϧϓ
 ϝΎγΎϳ

̵ίϭέϪϧΎΑηϪγέΩϣΎΑ

ϝΎγ̶Ϡϳϣ̰ΗϥΎΗγέϳΑΩ

ϥ ϥίϭϣεϧΩ ϭ Ωϧϧ̶̯
 ϣ έΟ έ ̶ϣϭϣϋ αέΩϣ ̶ϠϳλΣΗ
ϑΩϫΎΑέΩϭΧˬΩϧέΩέυϧέΩέαέΩϣ ϥϳ ̶ηίϭϣϑΩϫ

α̡ˬϪγέΩϣϪΑϥΗϓέΎΑΩϧϧϭΗ̶ϣϥίϭϣ


εϧΩˬΏΧΗϧϣϪγέΩϣ
έΩ

ΎΑΕγΧϧϝλϓΩϧέϳ̴ΑέϥΎΗγέϳΑΩϡϠ̡ϳΩˬϝΎγΕηϫ̵ΎΟϪΑˬϝΎγϪϧί
̶ϠϳλΣΗϝΎγέΩϡϭΩϝλϓϭ̶ϠϳλΣΗϝΎγέΩϪγέΩϣ
 ΩηίΎϏ






̭έΗηϣϪγέΩϣέΩέ̳,,ϪργϭΗϣϪγέΩϣϭ̶ϳΩΗΑϪγέΩϣ
ΩϧέΩΩϭΟϭϝΣϣϥΎϣϫέΩΩϧηΎΑ


̶ϳΩΗΑϪγέΩϣ
 ϝΎγϝϭϣόϣέϭρϪΑ

έέΫ̵̳ΎϫϪϧϳί̳Ϫϣϫ̮ϳϓέ̳ϥϳˬ̵ίΎγϩΩΎγΕϬΟ

ΩέΩΩϭΟϭ̶ΑϧΎΟ̵ΎϫΕϳΣϼλϥϳϳόΗˬέΫ̵̳Ύϫ

 ί̶ΧέΑ̵έΑϡϬϣϪΗ̰ϧ
Ϫϧϳί̳





 ̶ϣϭϣϋείϭϣαέΩϣ
 ̵ϪϓέΣαέΩϣ

  6%%= ϩ̫ϳϭ̶ηίϭϣϩέϭΎηϣϭείϭϣί̯έϣ
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مدارس حرفه ای
ورود به دنیای کار یا کسب صالحیت
تکمیلی انفرادی
پس از پایان مدرسه ویژه ،فنی جامع ،اصلی ،مشترک یا جامع ،مدارس فنی گزینههای گوناگونی را برای کسب صالحیت تکمیلی ارائه میکنند .مدارس
فنی به شش نوع مدرسه تقسیم میشوند .هدف آن است که دانشآموزان برای یک آموزش حرفهای آماده شوند .در طول یک دوره آموزش فنی و نیز پس
از آن ،جوانان این فرصت را دارند که مدارک دیگری را تا دیپلم دبیرستان دریافت کنند.

ادامه کار پس از فارغالتحصیلی
با و بدون مدرک مدرسه اصلی
هدف :آمادگی برای انتخاب شغل
دورههای آموزشی آمادگی شغلی BvB
• •آمادگی آموزش دوگانه ( )AVdualو آمادگی آموزش ()AV
• •سال آغاز کار ()BEJ
• •سال کسب صالحیت اولیه کار/شغل ()VAB
مدرسه حرفه ای
دانشآموزان بدون مدرک مدرسه اصلی میتوانند با قبولی در امتحان نهایی یک آموزش دوگانه (گواهینامه همراه ،دستیار یا نیروی متخصص) ،یک
سطح آموزش معادل مدرک مدرسه اصلی را دریافت کنند.
مدرسه تخصصی حرفه ای
دانشآموزان ،آموزش در زمینه پرستار روزانه تایید شده دولتی را بدون مدرک مدرسه اصلی نیز در مدرسه حرفهای تخصصی آغاز میکنند .آنها
میتوانند در آنجا به یک سطح از آموزش برسند که معادل مدرک مدرسه اصلی است.

با مدرک مدرسه اصلی
هدف :دیپلم متوسطه
مدرسه حرفه ای
با نمرات خوب ،دانشآموزان با مدرک مدرسه اصلی پس از پایان یک آموزش حرفهای ،به یک سطح از آموزش میرسند که معادل دیپلم متوسطه است.
مدرسه حرفهای تخصصی دوساله 2BFS
دانشآموزان با مدرک مدرسه اصلی ،در مدرسه حرفهای تخصصی دوساله ،آموزش عمومی خود را بهتر میکنند و یک آموزش پایه شغلی را دریافت
میکنند .سه گزینه برای انتخاب وجود دارد:
• •تجاری
• •صنعتی-فنی
• •تغذیه و سالمت
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با پایان موفقیتآمیز ،دانشآموزان به گواهی ورود به مدرسه فنی دست پیدا میکنند .بعضی مدارس حرفهای تخصصی ،آموزشهای شغلی کامال تئوری
را همراه با یک مدرک حرفهای تایید شده دولتی ارائه میکنند.
مدرسه تکمیلی حرفهای  BASمدرسه عالی حرفهای BOS
در مقطع میانی مدرسه عالی حرفهای که در این صورت مدرسه تکمیلی حرفهای  BASنامیده میشود ،دانشآموزان دارای مدرک مدرسه اصلی و پایان
دوره آموزش حرفهای ،در یک آموزش یکساله تمام وقت دیپلم متوسطه را دریافت میکنند.

با دیپلم متوسطه
هدف :گواهی عمومی یا تخصصی ورود به دانشگاه
مدرسه حرفه ای
کارآموزان دارای مدرک آموزش مدرسه متوسطه میتوانند از طریق یک برنامه جانبی موازی برای آموزش دوگانه ،گواهی تخصصی ورود به دانشگاه
را به دست آورند.
دبیرستان حرفهای
پیشنیازها برای رفتن به دبیرستان حرفهای:
• •مدرک مدرسه جامع ،مدرک مدرسه فنی جامع یا گواهی ورود به مدرسه حرفهای همراه با یک معدل تعیین شده
• •گواهی انتقال یک دبیرستان به کالس  10یا  )G8( 11یا به کالس )G9( 12
• •گواهی انتقال یک دبیرستان در پایان کالس  10در سطح E
فارغالتحصیالن دبیرستان حرفهای سهساله ،گواهی عمومی ورود به دانشگاه را دریافت میکنند.
کالج حرفهای
برای پذیرش در کالج حرفهای ،دانشآموزان باید در کنار مدرک آموزش متوسطه ،تا حدودی پیشنیازهای دیگری را برآورده کنند (مثال یک موقعیت
کارآموزی) .کالج حرفهای معموال با یک امتحان نهایی به پایان میرسد .با این کار دانشآموزان حداقل دورههای آموزش دوساله و نیز گواهی تخصصی
ورود به دانشگاه و نیز یک مدرک حرفهای (مثال «دستیار تایید شده دولتی») را دریافت میکنند.
مدرسه تکمیلی حرفهای  BASمدرسه عالی حرفهای BOS
در مقطع باالی مدرسه عالی حرفهای  BOSدانشآموزانی که دارای مدرک مدرسه متوسطه هستند و آموزش حرفهای را به پایان رساندهاند ،گواهی
تخصصی ورود به دانشگاه یا ،با یک زبان خارجی دوم ،دیپلم دبیرستان را دریافت میکنند.
مدارس فنی
مخاطب مدارس فنی ،شاغلینی هستند که آموزش حرفهای را برای کسب صالحیت تکمیلی به پایان بردهاند .پس از پایان موفقیتآمیز مدرسه فنی،
دانشآموزان به گواهی ورود به مدرسه فنی دست پیدا میکنند.
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دبیرستان آموزش عمومی
پایهای برای آغاز خوب در دانشگاه یا کار
دبیرستان مستقیما به دیپلم ختم میشود .دبیرستان ،یک پایه باکیفیت از دانشها ،ارزشها و تواناییها را به دانشآموزان ارائه میکند و در هشت سال
( )G8به گواهینامه عمومی ورود به دانشگاه/دیپلم منجر میشود .برخی دبیرستانها یک دوره نه ساله آموزش ( )G9را ارائه میکنند که آن هم به دیپلم
منجر میشود .هدف دبیرستان در درجه نخست ،آمادگی برای تحصیل در دانشگاه است .شکلهای دیگر آموزش حرفهای و تکمیلی نیز به طور مشابه
ممکن هستند.

یادگیری در دبیرستان
دانشآموزان موارد زیر را در سطح باال یاد میگیرند
• •زبانهای چندگانه
• •علوم طبیعی
• •علوم انسانی
• •علوم اجتماعی
• •در حوزه موسیقی-زیبایی

بخش انتخابی
برخی دبیرستانها در تمرکز بر برنامههای یادگیری متفاوت ،باهم فرق میکنند .آنها موضوعات اصلی زبان ،علوم طبیعی ،هنر و یا ورزش را ارائه
میکنند .عالوه بر آن ،امکان یادگیری دوزبانه وجود دارد.

آشنایی شغلی و تحصیلی
در کالس  ،8درس آشنایی با تجارت ،شغل و تحصیل ( )WBSتدریس میشود .در کالسهای  9و  10دانشآموزان میتوانند برای یک هفته آموزشی،
نخستین تجارب خود را در شرکتها ،ادارات رسمی و موسسهها گردآوری کنند .در کالسهای  11و  ،12از جمله یک روز اطالعرسانی تحصیل در
دانشگاه برگزار میشود.
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ادامه کار پس از فارغالتحصیلی
با مدرک آموزش متوسطه
با انتقال پس از پایان کالس  ،10دانشآموزان به صورت خودکار به مدرک آموزش متوسطه دست پیدا میکنند .مدرک مدرسه متوسطه در دبیرستان،
همان مسیرهای آموزش حرفهای یا کسب صالحیت تکمیلی را که در فصل مدرسه جامع (صفحه  )14یا مدرسه مشترک (صفحه  )16توضیح داده
شدند ممکن میسازد .گواهی عمومی ورود به دانشگاه بعدا نیز قابل دریافت است؛ برای مثال در دبیرستانهای تکمیلی یا شبانه ،در کالج حرفهای و در
دبیرستان حرفهای.

با گواهینامه عمومی ورود به دانشگاه
دانشآموزان دبیرستان عادی را در پایان کالس  )G8( 12و با قبولی در امتحان نهایی ترک میکنند و به این ترتیب گواهی عمومی ورود به دانشگاه
را دریافت میکنند .دیپلم دبیرستان ،بهترین گزینهها را برای تحصیالت دانشگاهی در داخل و خارج کشور و انتخاب شغل فراهم میکند تحصیل در یک
کالج یا دانشگاه و نیز یک دوره آموزشی تایید شده ممکن است .اغلب شرکتها و موسسهها برای دارندگان دیپلم دبیرستان ،دورههای کوتاه مدت آموزشی
را ارائه میکنند.
در صورت نداشتن دیپلم دبیرستان نیز گزینههایی برای تحصیل در رشتههای فنی موجود است .پیشنیاز مدرسهای ،انتقال به کالس  12یا اجازه شرکت
در امتحان نهایی است؛ بخش عملی میتواند از طریق یک کارآموزی حداقل یکساله  ،یک آموزش حداقل دوساله یا تجربه کاری جبران شود .با گواهی
تخصصی ورود به دانشگاه که به این ترتیب کسب میشود ،دانشآموزان میتوانند در دانشگاههای فنی تحصیل کنند.

مدرسه آلبرت شوایتسر ()Albert-Schweitzer
اطالعات مربوط به مدارک تحصیلی از این وبسایت برداشته شدندhttps://www.service-bw.de/web/guest/startseite :
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مدارس تکمیلی
در هرنبرگ
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مدرسه آلبرت شوایتسر Albert-Schweitzer

مدرسه آلبرت شوایتسر یک مرکز آموزش و مشاوره خاص ( )SBBZبا موضوع اصلی یادگیری ،یک مفهوم بسیار متفاوت از آموزش و مراقبت و یک
برنامه تمام وقت آزاد است .بچهها در صورتی که تعیین شود حق استفاده از یک برنامه آموزشی ویژه را دارند که قابل گنجاندن در مدرسه عادی نیست،
میتوانند به این مدرسه بروند .بخش اصلی کار در مدرسه آلبرت شوایتسر ،سطح رشد شخصی و نیاز تقویت انفرادی هر کودک است .دانشآموزان
برنامههای آموزشی جداگانه مختص خود را دریافت میکنند که دورنماهای جدید آموزشی و حرفهای را به روی آنها باز میکنند و آنها را در شناختن
خود تقویت میکنند .بردباری و رفتار محترمانه با یکدیگر ،یک موضوع اساسی نزد ما است .هدف ما مقابله در برابر هرگونه تبعیض ،زورگویی و
خشونت است .از سال  2020ما بخشی از شبکه فدرال «مدرسه بدون نژادپرستی  -مدرسه با جسارت» هستیم.

برنامه آموزشی
کالس :1
کالس  2 ،1و :3
کالس  1تا :6
کالس  1تا :9
کالس  5 ،4و :6
کالس  8 ،7و :9

کالس تشخیص و تقویت در مدرسه ابتدایی اشلبرون ()Öschelbronn
کالسهای ترکیبی ،تقویت انفرادی رشد
کالس همکاری با مدرسه فردریش فروبل ()Friedrich-Fröbel
همراهی انفرادی یادگیری و رشد ()ILEB
پروژههای کالس ،مثال مزرعه مدرسه ،سوارکاری ،صخرهنوردی ،کالس ( 2000تایید شده دوباره برای )2021
مفهوم مقطع باال بر اساس جنبه عملی

برنامههای تکمیلی جانبی فراوان با شرکای بیرون از مدرسه ،مانند روانجنبشی ،تربیت زودهنگام موسیقیایی ،موسیقی درمانی ،مراقبت تکالیف خانگی،
تناسب اندام و غیره

آشنایی شغلی
کالس  8 ،7و  :9آموزش درخواست کار ،دایره استعداد ،شرکتهای دانشآموزی ،مثال تهیه غذا
تحلیل تواناییهای شغلی ،تحقیق درباره شرکتها ،کارآموزیهای درون مدرسه
کالس :7
کالس های  8و  :9همراهی آغاز کار ،کارآموزیهای روزانه و هفتگی ،آشنایی شغلی در IB
مشاوره انفرادی آژانس کار ،روز آزمایشی ،تست تواناییهای کاری
کالس :9
مدرسه آلبرت شوایتسر برای فعالیتهایش در سال  2018و « ،2021مهر انتخاب شغل  »BORiSایالت بادِن-وورتِمبرگ را دریافت کرد.

مدرسه آلبرت شوایتسر Albert-Schweitzer
Bismarckstraße 7
Herrenberg 71083

تلفن ،07032 89437-0 :فاکس07032 89437-19 :
ایمیلpoststelle@ass.hbg.schule.bwl.de :
اینترنتwww.ass-herrenberg.de :
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مدرسه فردریش فروبل Friedrich-Fröbel

مدرسه فردریش فروبل یک مدرسه تمام وقت است که در آن کودکان و جوانان با نیاز باالی تقویت آموزش میبینند .این نیاز باالی تقویت ،ملزم میسازد
که محیط یادگیری با تواناییها و امکانات فردی تطبیق داده شوند .فرایند یاد دادن و یاد گرفتن چنان طراحی میشوند که دانشآموزان تا حد امکان
بتوانند به خوبی رشد کنند .این فرایند از جمله عبارت است از افرادی که در این کار به آنها کمک میکنند ،تجهیزات با مطالبی که در آنها میتوانند
خودشان یاد بگیرند و یک سازمان آموزشی که شرایط مناسب برای این منظور را فراهم میکند.
دانشآموزان مقطع چهارساله پایه و مقطع پنج ساله اصلی را سپری میکنند .پس از آن مقطع سه ساله مدرسه حرفهای است که در آن تعهد مدرسه
حرفهای انجام میشود .تدریس ،در کالسهای کوچک برگزار میشود .یک موضوع اصلی در این کالسها ،آمادهسازی دانشآموزان برای اداره مستقل
زندگی و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی بر اساس کل شخصیت و دنیای زندگی آنها است.

برنامه آموزشی
کالس  1تا :4
کالس  5تا :9
پس از کالس :9

مقطع پایه ،که در آن تدریس درباره وضعیت اولیه کودک است و یک
یادگیری با به کارگیری همه حسها انجام میشود.
مقطع اصلی ،که در آن تواناییهای مقطع پایه تکمیل میشوند و تواناییهایی برای
مقطع مدرسه حرفهای رشد داده میشوند.
مقطع مدرسه حرفهای با آمادهسازی برای زندگی پس از مدرسه در اشکال مختلف،
مثال مرکز اسکان مدرسه ،پروژه اسکان ،روز عمل ،کارآموزی روزانه ،یادگیری فنآوری و کار،
مشارکت در بازارها.

آشنایی شغلی
شامل مراحل آزمایش و یکپارچگی است و افراد را برای مشارکت در دنیای کار آماده میکند.
مدرسه فردریش فروبل با مرکز مشاوره اولیه هرنبرگ ارتباط دارد .والدین و سرپرستان مستقیما میتوانند درباره موضوعات مربوط به رشد فرزندشان،
از تولد تا سن مدرسه ،با اینجا تماس بگیرند.

مدرسه فردریش فروبل Friedrich-Fröbel
Friedrich-Fröbel-Straße 4
Herrenberg 71083
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تلفن ،07032 9470-0 :فاکس07032 9470-30 :
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مدرسه جامع یرگ راتگب Jerg-Ratgeb

ش معروف به
مدرسه جامع یرگ راتگب دارای یک طیف گسترده از برنامهها برای دانشآموزان دارای استعدادهای متفاوت است .در سه بخ 
موضوعات اصلی تدریس در حوزههای موسیقی ،ورزش و آموزش با کامپیوتر ،دانشآموزان با گرایشهای مختلف تقویت میشوند .یک موضوع اصلی
چهارم در حوزه تئاتر ،از سال تحصیلی  2020/2019در حال شکلگیری است.
در فعالیتها و پروژههای کالسی گوناگون مانند مسابقات ورزشی ،دویدن ،کنسرتها ،گردهمآییها ،روزهای کار آزمایشی ،مرکز اسکان مدرسه
و همکاری با شرکای بیرون مدرسه ،کالسها زندگی مدرسهای را به صورت فعال باهم طراحی میکنند و مدرسه و جمع کالس را به شیوهای
کامال متفاوت تجربه میکنند .برنامه تمام وقت آزاد ،استفاده تمام وقت از پایگاه رسانهها با بیش از  6000رسانه و موقعیتهای کار با کامپیوتر را
ممکن میسازد .مراقبت تکالیف خانگی و کارگروهها ( )AGیا شرکت در برنامههای بین مدارس و نیز در برنامههای شرکای بیرونی مانند مدرسه
بزرگساالن VfL ،یا مدرسه موسیقی ،برنامه را تکمیل میکنند.

برنامه آموزشی
موضوع اصلی موسیقی:
کالس های  5و :6
کالس های  7و :8
کالس های  9و :10

کالس سازهای بادی
SieBand؛ ُکر ،رقص
BigBand؛ ُکر ،رقص

موضوع اصلی تبلت (کالس آیپد):
کالس  7تا 10
موضوع اصلی ورزش:
کالس  5تا 10

آشنایی شغلی
کالس  8یا کالس  :9کارآموزی برای آشنایی شغلی ،آموزش درخواست کار ،مشاوره شغلی
بازار ساالنه اطالعات مشاغل با بیش از  60شرکتکننده

مدرسه جامع یرگ راتگب Jerg-Ratgeb
Berliner Straße 5
Herrenberg 71083

تلفن ،07032 9497-20 :فاکس07032 9497-29 :
ایمیلpoststelle@jrr.hbg.schule.bwl.de :
اینترنتwww.jrs-herrenberg.de :
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مدرسه جامع تئودور شوتس Theodor-Schüz

در مدرسه جامع تئودور شوتس دانشآموزان میتوانند کامال بر اساس تواناییها و استعدادهایشان رشد کنند .دانشآموزان ما یک جمع آزاد ،بردبار و پر
از احترام را در مدرسه تجربه میکنند .در مدرسه جامع تئودور شوتس ( )TSRما بر اساس گرایش ،موضوعات اصلی مختلف از حوزههای زبان،
موسیقی ،طبیعت ،ورزش و تحرک را ارائه میکنیم .کالسهای سازهای بادی و ارکستر و یک بخش دو زبانه وجود دارد .همچنین ما موضوع طبیعت و
سالمت را در دو شکل با یک باغ بزرگ مدرسه ،و نیز صخرهنوردی و تحرک با یک دیوار صخرهنوری متعلق به خود مدرسه ارائه میکنیم .سفرهای
زبان ،به صورت مرتب به انگلستان و فرانسه انجام میشوند .اقامت در مرکز اسکان مدرسه و سفرهای علمی در کالس  5یا  6و  9انجام میشوند.
مشارکتهای آموزشی و همکاریها با مدرسه موسیقی هرنبرگ ،کتابخانه شهری VfL ،یا حلقه جوانان شهر ،در کنار یک برنامه جامع آموزش و
مراقبت در بعد از ظهر ،اجزای مهم تکمیل کننده برنامههای ما هستند .مدرسه جامع تئودور شوتس برای این منظور یک برنام ه تمام وقت آزاد را برای
برنامههای دلخواه به انتخاب خود افراد ارائه میکند .دانشآموزان در کالس بعد از ظهر شرکت میکنند ،در کارگروههای مختلف (موسیقی ،زبانها،
پیراپزشک مدرسه ،میانجیها ،کارگروه فرمول  ،1برنامههای کمک و غیره) شرکت میکنند و به انتخاب خود در مراقبت تکالیف خانگی شرکت
میکنند .همه کالسها با فنآوری مدرن و دیجیتال ارائه مطالب مجهز شدهاند .در کالسها ،آیپدها و تبلتهای متعلق به مدرسه ،به طور مرتب به کار
گرفته میشوند .اقالم امانتی ،برای امانت گرفتن موجود هستند.

برنامه آموزشی
موضوع اصلی موسیقی:
کالس سازهای بادی
کالس های  5و :6
گروه کنسرت
کالس های  7و :8
کالس های  9و ( Firstband :10همکاری با مدرسه جامع یرگ راتگب)
برنامه دوزبانه (انگلیسی):
کالس  5تا  :10دروس راهنمای جغرافی و زیستشناسی به انگلیسی
شکلهای دیگر:
کالس های  5و :6

طبیعت و سالمت  /صخرهنوردی و تحرک

آشنایی شغلی
کالس :8
کالس :9

کارآموزی در یک مرکز اجتماعی
کارآموزی برای آشنایی شغلی ( BORSآشنایی شغلی مدرسه جامع)

مدرسه جامع تئودور شوتس Theodor-Schüz
Längenholz 13
Herrenberg 71083
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مدرسه مشترک فوگت هس Vogt-Heß

مدرسه مشترک فوگت هس یک مدرسه تمام وقت اجباری است که در آن مدرک مدرسه اصلی (کالس  )9و نیز مدرک مدرسه جامع (کالس  )10قابل
دریافت است .این مدرسه ،کالسهای ساختاربندی شده را همراه با یک محیط یادگیری خوب و برنامههای تقویتی دیگر ارائه میکند .این مدرسه در
کل از یک روش انفرادی و عملی آموزش پیروی میکند که آموزش مهارت رسانهها نیز بخشی از آن است .هدف آن است که کودکان و جوانان تقویت
شوند و اشتیاق آنها به یادگیری بیدار شود و نیز رشد شخصی تقویت شود .در این کار ،به تواناییهای اجتماعی اهمیت ویژهای داده میشود .از طریق
همکاری با شرکای بیرون از مدرسه ،برنامه درسی تکمیل میشود (همکاریهای آموزشی).
کالسهای آمادگی بینالمللی ،یک فضای محافظت شده برای دانش آموزانی است که زبان مادری آنها آلمانی نیست و دانش آلمانی آنها ،اجازه حضور
در مدرسه عادی را به آنها نمیدهد .در اینجا آنها میتوانند توانایی ارتباط خود را به زبان آلمانی بهتر کنند .همراهان آموزشی کالسهای آمادگی ،به
دانشآموزان در آغاز مدرسه جدید و زندگی در زادگاه جدیدشان کمک میکنند.

برنامه آموزشی
کالس :5
کالس :6
کالس :7
کالس :8

ارزیابیهای سطح یادگیری در آلمانی و ریاضی
آغاز درس اجباری انتخابی فرانسه ،آموزش میانجیگری
تدریس درس اجباری انتخابی فنآوری یا فرهنگ روزمره ،تغذیه ،امور اجتماعی یا ادامه فرانسه
تحلیل تواناییها ،آغاز درس اصلی (علم طبیعت و فنآوری یا هنرهای تجسمی یا اسپانیایی) ،مشاوره مسیر آموزش

آشنایی شغلی
کالس :7
کالس :8
کالس :9
کالس :10

آغاز درس انتخاب شغل ()BOGMS
مرکز ارزیابی ( )ACدرس اصلی ،کارآموزی در شرکت ،مشارکتهای آموزشی ،آموزش درخواست کار
همراهی آغاز کار ،مدل حمایت حلقه جوانان شهر مدرک مدرسه اصلی  -پس از پایان موفقیتآمیز مدرسه اصلی ،امکان دریافت مدرک
مدرسه جامع در مدرسه مشترک فوگت وجود دارد
مدرک مدرسه جامع  -گذار به آموزش ،در یک دبیرستان عادی یا حرفهای یا در مقطع باالی مدرسه مشترک با مقطع متوسطه II

مدرسه مشترک فوگت هس Vogt-Hess
Berliner Straße 3
Herrenberg 71083

تلفن ،07032 9497-10 :فاکس07032 9497-19 :
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اینترنتwww.vogt-hess-schule.de :
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مدرسه هیلده دومین Hilde-Domin
مدرسه هیلده دومین یک مدرسه حرفهای است.
این مدرسه مدارک تحصیلی را در سه مقطع ارائه میکند .آمادگی
حرفهای (آلمانی به عنوان زبان خارجی ،مدرک مدرسه اصلی) ،مدرک
آموزش متوسطه و دبیرستان حرفه ای با موضوع اصلی سالمت .افراد
همچنین میتوانند آموزشهای حرفهای در حوزههای آموزش اجتماعی،
مراقبت و کشاورزی را به پایان برسانند.
همراهی شخصی و ارزشمند دانشآموزان بسیار مهم است .نوآوری،
مسئولیتپذیری شخصی و اشتیاق به یادگیری تقویت میشوند .تجهیزات
مدرن دیجیتال و کارکنان آموزشی توانا ،یک آموزش آیندهنگر،
تخصصی و زیربنایی را ممکن میسازند .به این ترتیب دانشآموزان به
خوبی آماده میشوند و برای کار انگیزه پیدا میکنند.

برنامه آموزشی
مراقبت
• •آموزش  1ساله به عنوان دستیار پرستار سالمندان
• •آموزش  3ساله به عنوان پرستار متخصص
آموزش اجتماعی
• •آموزش  2ساله به عنوان مراقب کودکان با سال تایید پس از آن ،از سال تحصیلی  2022/23در صورت امکان به صورت آموزش همراه با
عمل (کمک آموزش اجتماعی)
• •آموزش  3ساله همراه با عمل به عنوان مربی تربیتی
• •آموزش  3ساله به عنوان مربی تربیتی با سال تایید پس از آن
• •دوره  3ساله آمادگی اولیه برای امتحان مربیان تربیتی غیردانشآموز ،با سال تایید پس از آن
کشاورزی
• •آموزش به عنوان کشاورز :سال اول تماموقت ،سال دوم و سوم به عنوان آموزش دوگانه
گواهی عمومی ورود به دانشگاه
• •دبیرستان  3ساله علوم اجتماعی و سالمت با موضوع اصلی سالمت
مدرک آموزش متوسطه
• •مدرسه حرفهای تخصصی دو ساله با موضوعات اصلی «تغذیه و خانهداری» و نیز «سالمت و مراقبت»
آمادگی حرفهای
• •مخاطب آمادگی اولیه آموزش دوگانه ،جوانان دارای مدرک مدرسه اصلی یا بدون آن هستند که هنوز موقعیت آموزشی مناسب پیدا نکردهاند و
به این ترتیب به انجام تعهد مدرسه حرفهای نیز کمک میکند .هدف آمادگی اولیه آموزش دوگانه عمیقتر کردن بلوغ آموزشی تئوری و عملی
است .یک مدرک مدرسه اصلی قابل دریافت است.
• •گروه هدف  VABOجوانان بدون دانش زبان آلمانی هستند VABO .مهمتر از همه به یادگیری زبان آلمانی کمک میکند.

مدرسه هیلده دومین Hilde-Domin
Längenholz 8
Herrenberg 71083
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دبیرستان آندره هرنبرگ Andreae-Gymnasium Herrenberg AGH
دبیرستان آندره هرنبرگ به خاطر بخش انگلیسی دوزبانه ،سیستم موفق
مشاوره و نظارت و مفهوم کار مستقل خود شناخته میشود و مورد پسند
است .دبیرستان آندره هرنبرگ ،به همراهی شخصی دانشآموزان،
تقویت استعدادهای آنها و رشد آنها برای تبدیل شدن به اعضاء
روشناندیش و مسئولیتپذیر جامعهمان اهمیت ویژه قائل است.

برنامه آموزشی
 .1زبان خارجی انگلیسی از کالس 5
 .2زبان خارجی فرانسه یا التین از کالس 6

انتخاب موضوع اصلی از کالس 8
موضوع اصلی زبان:
• •روسی از کالس  ،8اگر فرانسه یا التین در کالس  6انتخاب
شده باشد
• •فرانسه از کالس  ،8اگر التین در کالس  6انتخاب شده باشد
• •اسپانیایی از کالس ( 10به عنوان زبان خارجی بعدی) ،در
صورت امکان التین

انتخاب اختیاری زبان ،با این حال حداقل یک زبان خارجی اجباری
(مستقل از موضوع اصلی انتخاب شده)

کالس :12/11

موضوع اصلی علوم طبیعی:
• •علم طبیعت و فنآوری ()NWT
موضوع اصلی دوزبانه (انگلیسی):
 1ساعت کالس انگلیسی اضافی در هفته
در کالس  5و :6
جغرافی به انگلیسی
از کالس :7
جغرافی و تاریخ به انگلیسی
از کالس :8
زیستشناسی به انگلیسی
از کالس :9
زیستشناسی و اقتصاد/علوم اجتماعی به انگلیسی
از کالس :10
موضوع اصلی انفورماتیک:
از کالس ( 10با امکان گرفتن دیپلم انفورماتیک)

آشنایی شغلی:
کالس :9
کالس :10

کارآموزی در یک مرکز اجتماعی
کارآموزی برای آشنایی شغلی BOGY

دبیرستان آندره Andreae-Gymnasium
Schießtäle 33
Herrenberg 71083

تلفن ،07032 9498-0 :فاکس07032 9498-19 :
ایمیلpoststelle@andreae-gymnasium.schule.bwl.de :
اینترنتwww.andreae-gymnasium.de :
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دبیرستان شیکهارت هرنبرگ Schickhardt-Gymnasium Herrenberg SGH
یک ویژگی دبیرستان شیکهارت ،مدل تیم-گروههای کوچک است که
در آن دانشآموزان کالسهای  5و  6در گروههای کوچک از سوی
معلمان مراقبت و تقویت میشوند .همکاری متدیک و اجتماعی در
اینجا به صورت بینرشتهای و با همکاری همدیگر یاد داده میشود.
روشها و توانایی اجتماعی در کالسهای مقطع میانی و باال از طریق
برنامههای متعدد مشاوره ،مراحل دوساله پروژه ،اسکان در مرکز
اسکان مدرسه در کالس  6و  ،8امکان مبادله دانشآموزان و بسیاری
کمپینهای دیگر گسترش مییابد.
استقالل ،بلوغ و پذیرش مسئولیت ،بخشی از مدل است .این مدرسه،
با برنامه تماموقت خود کارگروههای متعدد را در حوزههای هنر-
موسیقی ،ورزش و ریاضی-فنآوری ارائه میکند.
به این ترتیب ،طیف گستردهای از گزینهها برای رشد شخصی پدید
ت منظم در مسابقات فرامنطقهای ،یک انگیزه ویژه است.
میآید .موفقی 

برنامه آموزشی
 .1زبان خارجی انگلیسی از کالس 5
 .2زبان خارجی فرانسه یا التین از کالس 6

انتخاب موضوع اصلی از کالس 8
موضوع اصلی زبان:
• •اسپانیایی از کالس  .3زبان خارجی
موضوع اصلی علوم طبیعی:
• •علم طبیعت و فنآوری ()NWT
• •موضوع اصلی انفورماتیک ،ریاضی و فیزیک ()IMP

آشنایی شغلی
کالس :9
کالس :10

کارآموزی در یک مرکز اجتماعی
کارآموزی برای آشنایی شغلی BOGY
شرکت در روز اطالعرسانی تحصیلی

دبیرستان شیکهارت Shickhardt-Gymnasium
Längenholz 2
Herrenberg 71083
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تلفن ،07032 9499-0 :فاکس07032 9499-19 :
ایمیلsekretariat@schickhardt.net :
اینترنتwww.schickhardt.net :

:لینک های مفید
:مسیریاب آموزش

https://www.bildungsnavi-bw.de/

: مدارک تحصیلی و گزینههای ادامه تحصیل- وور ِتمبرگ-مسیرهای آموزش در بادِن

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E402483470/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/
KM-Homepage/Publikationen%202019/BiWe_BaWu%CC%88_2020_web.pdf

:از مدرسه ابتدایی به مدرسه تکمیلی

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-695614930/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/
KM-Homepage/Publikationen%202019/2019%20Grundschule%20SCREEN.pdf

:)وورتمبرگ (بروشور-مدرسه تکمیلی در بادن

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-988932115/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/
KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/Publikationen/Ganztagsschule%20in%20BW%202016.pdf

 امتحان مدرک مدرسه فنی جامع،راهنمای امتحان مدرک مدرسه اصلی
و امتحان مدرسه جامع

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1511172461/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/
KM-Homepage/Publikationen%202019/Handreichung_novellierte-Abschlusspr%C3%BCfungen_190722_
web.pdf

:آشنایی شغلی و تحصیلی در مقطع دبیرستانهای آموزش عمومی

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E652854001/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/
KM-Homepage/Publikationen%202015,%202016%20und%202017/Berufs-%20und%20Studienorientierung%20Gym.pdf

:)وورتِمبرگ (بروشور-مدرسه مشترک در بادِن

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E802642765/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/
KM-Homepage/Publikationen%202020/2020_Flyer_GMS_in_BW_web.pdf

:کودکان پناهنده و جوانان پناهنده در مدرسه

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E429073437/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultusportal-bw/Publikationen%20ab%202015/2015-10-21-Fluechtlingskinder-Screen.pdf
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منبع عکسها:
		
عکسهای مدارس:
		
:AdobeStock
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شهرداری هرنبرگ
صفحه 23 ,16 ,15 ,13 ,10 ,1

ناشر
شهرداری هرنبرگ
اداره مدارس ،ورزش ،جوانان و امور اجتماعی
1 Marktplatz
Herrenberg 71083
www.herrenberg.de
یوهانس رولر ،مدیر اداره
ملیها گایگر ،مسئول یکپارچگی
با همکاری مدارس هرنبرگ
سپتامبر 2021

این اطالعات خالصه ،برای اطالعرسانی است و هیچ ادعایی درباره کامل بودن ندارد.
همه اطالعات با دقت گردآوری شدهاند ولی با این حال ممکن است اشتباهاتی نیز
داشته باشند .برای اشکاالت چاپ و انتقال و نیز برای تغییرات احتمالی در آینده از سوی موسسههای مذکور،
هیچگونه مسئولیتی پذیرفته نمیشود.
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