
Übersicht: Fördermöglichkeiten für Schüler/innen nichtdeutscher Herkunftssprache in Bayern  ِ)Arabisch) 

 

 

 

 

 اللذين لغتهم  األم ليست اللغة االلمانية  في بافاريا والطالبات فرص التمويل للطالبلنظرة عامة: 

النظامي االندماج في الصف العادي صف خاص شكل خاص في صف عادي  

 صف انتقالي صف داعم لالللغة االلمانية
 درس اللغة االلمانية

فما فوق  5ابتداءاً من الصف  األلمانية دورات داعمة لالللغة  
4لغاية الصف  1من الصف  األلمانية داعمة لالللغةدورات   

 

 +)طفل 12حوالي  نصف صف اعتادي )صف اصلي
 لتعلم اللغة  )صف داعم للغة ( .

 
  الى  14منفصلة في المواد االساسية )حوالي من دروس

 ساعة  ( . 17
 
  . تستغرق سنتين 

 
 : اتخاذ التدابير  

 دورة )ماما تتعلم االلمانية ( 
 يفضل أن يكون ذلك مع رعاية ما بعد المدرسة . 

 
  والتحضير واالعداد ألجتياز  9و 8المرحلة او الصف :

 المرحلة المتوسطة بنجاح .
 

 

 

  االطفال اللذين لغتهم االم غير االلمانية في صف مشترك
                                                                                                                                                      واحد .

 
  واسطة اكتساب اللغة وهو التواصل محور اساسي في

 الحتواء فحوى المناهج الدراسية  . 
 
 
  الدراسية)الصفوف (الحرص على التدريس في الفصول 

 . االعتيادية
 
 
  يرة، تزيد من حاالت التمايز الصغاو الصفوف الفصول

 والتباين . 
 
 
 بالعمل  ط المرتب /التطور في مادة اللغة  مع التطور اللغوي

المتعلم  في الصف النظامي  تغيير السلوكالالئق وكذلك 
 . خالل العام االعتيادي 

  

 
 دورات داعمة لالللغة األلمانية +5)ابتداءاً من الصف 5 فما فوق(

 ايضاً كل مواد  دروس تعليم األلمانية بشكل يومي وباإلضافة الى ذلك
التي تم اعدادها أساسا في مجاالت التعلم في نفس  الصف العادي

. العادية المرحلة الدراسية  
 

دورات داعمة لالللغة األلمانية 1-4 )ابتداءاً من الصف 1الى 
 الصف 4(
 باإلضافة إلى الدروس العادية  

 

  سنوات متواصلة مدعومة بتعلم اللغة ضمن دورة 3بعد 
 .ان امكنخاصة 

 
 في مادة اللغة االلمانية )الدرجة(  تحديد المستوى

على طلب من ناء "األلمانية كلغة ثانية" أو ببأعتبار
او في حال ، ةاأللماني والديه اعطاءه درجة في مادة اللغة

مشاركته في درس اللغة االلمانية االعتيادي النظامي 
 ضمن مجموعة صغيرة ومحددة لتعلم االلمانية .
باإلضافة الى درس تعلم لغته األم ان امكن 

 )القنصلية العامة المعنية(
  

الغاية  : و الهدف  
. ندما االاكتساب اللغة وفي نفس الوقت   

(  9او  8وكذلك اجتياز المرحلة المتوسطة )الصف   

:الغاية  و الهدف  

.اكتساب اللغة السريع كأساس لنجاح االندما     

: الغايةو الهدف  

بشكل منظم .للغة ا االندما  وفي نفس الوقت اكتساب  

 


