نماذج التعليم المهني للطلبة والطالبات مع تعليم للغة االلمانية
التصنيف

إعداد مهني-مدعوم بتعليم للغة

صف اندماج مهني

صف قبل االندماج

المؤسسة او
المدرسة

Förder-Berufsschule St. Michaelswerk
Grafenwöhr

Europa-Berufsschule Weiden
Berufliches Schulzentrum Neustadt
Wirtschaftsschulen Weiden und Eschenbach

Fachoberschule/Berufsoberschule
Weiden

الشروط
والمتطلبات

مدة الدراسة

المحتوى

الهدف والغاية

• المهاجرين أو الالجئين
• سن المدرسة المهنية يصل إلى  21سنوات
• تشخيص االحتياجات التعليمية الخاصة :صعوبات التعلم أو
) السلوك اإلبداعي اجتماعيا (لفحصها مسبقا)

• المهاجرين أو الالجئين
• سن المدرسة المهنية يصل إلى  21سنوات

• الهجرة أو اللجوء الخلفية
• المعرفة وفقا لدرجة التصفيات الثانوية العامة أو دبلوم المدارس
المتوسطة
• وجود طريقة االختبار للتسجيل

على االقل سنتين

سنتين (يمكن اعادة السنة)

سنة واحدة

• خدمات التربية الخاصة
• تشخيص التعليم الخاص
• الجمع بين دعم اللغة لمدة نصف يوم،ولمدة نصف يوم الدروس
العملية في ورش عمل مع الطالب "العاديين/والطالبات (اعداد
مهني)
• تنفيذ المحتوى في ثالث مراحل مختلفة من خالل مجموعات
صغيرة
• التدريب والتطبيق إجباري

• التعاون بين المدارس المدرجة
• التعاون مع الشركاء الخارجيين للرعاية االجتماعية ،األلمانية
كلغة ثانية ،اإلعداد المهني
• في السنة الثانية للتعليم في الخلفيات التعليمية المختلفة
• تمايز األداء من قبل الطبقات أو داخل الطبقات
• تدريب إجباري

• اإلعداد والتنظيم إلمتحان خارجي للصف ( 10المدرسة
المتوسطة فوهنشتراوس)
• جدول زمني مرن مع  40-39ساعة في األسبوع
• تعزيز األلمانية في مجموعات صغيرة
• تعزيز مكثف في المواد األلمانية واإلنجليزية والرياضيات
• مشروع اختراع ضمن طالب وطالبات المدرسة المتوسطة في
المدرسة المهنية الثانوية  /والمدرسة الثانوية

• التعليم الثانوي
• إعداد للتدريب أو العمل
• المدرسة الثانوية

• (التأهيل) المدرسة المتوسطة
• اإلعدادية المهنية
• المدرسة الثانوية

• شهادة المدارس المتوسطة  -بداية الدخول الى المدرسة المهنية
الثانوية  /والمدرسة الثانوية
• اإلعداد للتعليم العالي أو التدريب
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