
IL SISTEMA TOSCANA DELL’ISTRUZIONE 

 النظام التعليمي  بتوسكانا
  

 . في السنوات األخيرة تمت هناك تغييرات في إصالح النظام المدرسي

 يدخل في في توسكانا سنوات على األقل، بينما التعليم األساسي 10 شرط أن تكون مدة التعليم األساسي 296/2006جعل القانون الوطني 

  .  سنوات من التعليم في المدرسة10رسي مع متابعة باستمرار و بدون انقطاع النظام المد

  . التالميذ االستمرار واالنتقال إلى المؤسسة الثانويةبذلك إلزاميا لجميعبعد المدرسة اإلعدادية يكون 

  :الهدف من ذلك هو تحقيق المعرفة و القدرات لمدة سنتين قبل أن يقرر الطالب 

 و الحصول على دبلوم أو شهادة التأهيل مهني بعد السنة الثالثة إذا تم التسجيل في معهد التعليم المدرسياستمرار و مواصلة  •

 .مهني 

 .حيث في النهاية يتم الحصول على تأهيل من المستوى األوروبي" السنة المهنية"متابعة دورة تكوينية مهنية التي تدعى ب  •

  لممارسة الحقوق و الواجبات للتعليم بعقد تدريبي الخروج من المسار الدراسي  و البحث عن عمل •

 .و التكوين
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

اإلعدادية المدرسة
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 المدرسة العليا

المعاهد المهنيةالمعاهد التقنية الثانوية
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سنة مهنية، الحصول  

 شهادة الكفاءات

مرحلة تدريبية لممارسة 
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مرتبط بالعمل قانون : مالحظة
يخ تار (183/2010
25/11/2010( 

المدرسة العليا



  و إعادة تنظيم المعاهد التقنية و المهنية) الثانويات(إصالح المؤسسات العليا 
  

   انطالق تشكيل دورة تعليمية ثانية  2011ـ 2010لوحظ في السنة الدراسية 

  :ح أو التشكيل هي العناصر المميزة لهذا اإلصال

 إعادة التنظيم و التخفيض من الشعب  و العناوين الدراسية  •

 ) . دقيقة  إلعادة نموذج للساعات التنظيمية60ساعات ل , تقليص من ساعات الحصص األسبوعية(تقليص الوقت وتحديده  •

  المؤسسة الثانوية

   : ثانويات6يضم اإلصالح  

 )الفن البصري ـ  الهندسة المعمارية، البيئة ـ السمع البصري، السينوغرافيا :  شعب 3قسمة إلى م(الثانوية الفنية أو المعهد الفني   •

 )باإلصالح سيتم تعليم لغة أجنبية لخمس سنوات آاملة (الثانوية الكالسيكية  •

 )مية و مراحل التكنولوجيامع وجود آذلك خيار التكنولوجيا العلمية التي تسهل التعمق في المعرفة النظرية العل(الثانوية العلمية  •

 )دراسة ثالث لغات أجنبية (ثانوية اللغات  •

 )تضم قسمين من الموسيقى و الرقص(ثانوية الموسيقى و الرقص  •

تحل محل ثانوية علم النفس و العالقات االجتماعية المؤدية بذلك إلى تحسين التجارب التي أجريت في (ثانوية العلوم اإلنسانية  •

 . مكن للمدارس أن تقوم بتفعيل شعبة االقتصاد االجتماعيي)السنوات األخيرة 

  المعاهد التقنية الجديدة 

   عنوان أو شعبة11مجالين  و إعادة التنظيم التعليم التقني يشمل 

  : تم إدماج شعبتين المجال االقتصادي و في الوقت المناسب سنعلن بما يلي أنه  في 

 المال و التسويق, اإلدارة  •

 السياحة •

   : شعب9 تم إدماج لتكنولوجيمجال االأما 

  الطاقة  ، الميكانيكي و الميكاترونيك •

 النقل و لوجيستيك •

 اإللكترونيك و الهندسة اإللكترونيك •

 الحاسوب و االتصاالت السلكية و الالسلكية •

 التخطيط و االتصال  •

 الكيمياء و المواد التكنولوجيا الحيوية  •

 نظام األزياء •

 الزراعة والزراعة الصناعية •

 البيئة و األرض, البناء •

  
  
  



  المعاهد المهنية الجديدة
  بعد إعادة تنظيم المعاهد المهنية تم انقسامها إلى مجالين

  : تتمثل في العناوين والشعب التالية معاهد مهنية للخدمات: المجال األول 

 الخدمات الزراعية  التنمية البيئية 

 الخدمات الصناعية و المساعدة التقنية  

 الخدمات الصحية االجتماعية  

 الخدمات الطعام ـ المشروبات و الضيافة في الفنادق 

 الخدمات التجارية 
  

  المعاهد المهنية صناعية و حرف يدوية :المجال الثاني 
 إنتاج المصنوعات اليدوية و الصناعة  

  

السنتين الثانية تنقسم إلى سنة فردية لتسهيل (لسنة الخامسة تنقسم المرحلة الدراسية في المعاهد المهنية إلى سنتين أولى  و سنتين ثانية ثم ا

  ).االنتقال بين مختلف األنظمة التعليمية و التكوينية 

بعد نهاية السنتين األولى يمكن للطالب أ ن يقرر متابعة الدراسة في السنة الثالثة  في مجال التكوين المهني و الحصول على شهادة تأهيل من 

  . الدرجة الثانية

يمكن للطالب أن يتابع دراساته بالجامعة و ) الباآالوريا(عند نهاية السنة الخامسة و اجتياز امتحان  و الحصول على دبلوم  للتعليم المهني 

 .مراآز البحوث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  السنة المهنية و شهادة الكفاءات و المعارف 
  : للتسجيل في السن المهنية  من الضروري توفر الشروط التالية 

 )شهادة اإلعدادي(رسة الثانوية من الدرجة األولى دبلوم المد •

 )التعليم اإلجباري( سنوات على األقل 10متابعة الدراسة لمدة  •

  السنة 18العمر ال بقل عن  •

  الشهادة المهنية و المعارف  الذي تبين الكفاءات المكتسبة أثناء  مغادرة المدرسة و النظام المدرسي •
  

  2007المعرفة المشار في القانون الوزاري للسنة  ي وثيقة  تبين الكفاءات المكتسبة  على أساس محاوره " شهادة الكفاءات و المعارف"

، تعطى من طرف المعاهد المدرسية  لمن يطلبها، أما من لديه شهادة " فيوري"و المصادق عليها  من طرف وزير التربية و التعليم 

انوي أي سنتين بعد المدرسة اإلعدادية يمكن لهم الحصول على شهادة الكفاءات و المعارف الكفاءات  أقل من  تلك التي تتطلب سنتين في الث

 عن طريق دورة محددة  يجب القيام بها  ليسمح له بالتسجيل في السنة المهنية 

 تدريبية  للشباب الكفاءات ، و إمكانية إبرام عقود عملية" الوصول إلى المستوى"للمزيد من المعلومات حول السنة المهنية  و حول 

من الممكن االلتحاق بمرآز التشغيل حيث توجد خدمة خاصة تدعم و توجه الشباب الذي يقل عمرهم عن ...)  حاالت نادرة جدا (القاصرين 

  . سنة  مصاحبين بأولياء أمرهم18


