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هيكل نظام التعليم والتدريب في إقليم فينيتو



يتألف النظام التعليمي اإليطايل من املراحل األربع التالية: املدرسة االبتدائية ملدة 5 سنوات، تليها املدرسة الثانوية من الدرجة األوىل 

)املعروفة أيًضا باملدرسة املتوسطة او املدرسة اإلعدادية( ملدة 3 سنوات، ويف نهاية املمكن الخضور مدرسة ثانوية مدتها خمس سنوات 

تتميز باملدرسة الثانوية أو باملعاهد التقنية واملعاهد املهنية. بدال من املدرسة الثانوية بعد املدرسة املتوسطة، ميكن اختيار الدورات 

الدراسية ملدة 4/3 سنوات يف التعليم والتدريب املهني أو التلمذة املهنية. ينتهي جميع الطالب املرحلة التعليم الثانوي العايل من 

خالل امتحان الدولة، و اجتياز هذا االمتحان الرسمي يسمح لهم التسجيل يف دورات التعليم الالحق للمرحلة الثانوية بشأن التعليم 

الجامعي، والتعليم العايل يف مجال الفنون واملوسيقى والرقص )أ.ف.أ.م.( والتعليم الفنية العايل )إ.ت.س.(.

التعليمي النظام  هيكل 
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التعليم اإللزامي يف إيطاليا مدته عرش سنوات ،من عمر ستة اىل ستة عرش سنة، وتحتوي مثاين سنوات من املرحلة الدراسية األوىل 

)خمس سنوات يف املدرسة االبتدائية وثالث سنوات يف املدرسة املتوسطة( وفرتة سنتني األوىل من املرحلة الثانوية1 .

بعد املرحلة الدراسية  األوىل، ميكن حضور السنتني األخريتني من االلتزام )من 14 إىل 16 سنة( يف املدارس الثانوية  تحت إرشاف 

السلطات الوطنية )املدارس الثانوية، املعاهد التقنية  واملعاهد املهنية(، أو يف التعليم والتدريب املهني تحت إرشاف السلطات 

االقليمية. هذا إلزام الحضور عىل كل الطالب، سواء كانوا نظاميني وغري نظاميني، مع أو بدون ترصيح اإلقامة.

يضيف إىل هذا اإللزامي الحق والواجب للتعليم و للتدريب لفرتة ال تقل اثنى عرش سنة، أو حتى الحصول عىل دبلوم تأهيل مهني 

ملدة ثالث سنوات خالل مثانية عرش سنة من العمر46 . ميكن الشباب من العمر خمسة عرش سنة االستكامل العام األخري من التعليم 

اإللزامي من خالل عقد التلمذة املهنية لتحقيق التدريب يف مكان العمل، بدال من النظام التعليمي والتدريب املهني.

املعتمدة  الحكومية واملدارس  املدارس  يتألف من  الذي  الوطني  التعليم  النظام  اإللزامي يف  التعليم  ميكن أن يؤدي واجب 

الخاصة املعتمدة، رهنا ببعض  التعليم اإللزامي يف املدارس  2000(، وباإلضافة إىل ذلك، ميكن تحقيق  62 لعام  )القانون رقم 

الثانية من  التعليم اإللزامي حني تنتهي  السنة  بالتعليم املنزيل. يف نهاية فرتة  27 لعام 2006( أو  الرشوط )القانون رقم 

وباكتساب  اإللزامي  التعليم  لواجب  بأداءه  بإعالن يشهد  الدراسة  الذي ال يستمر  الطالب  اصدار  يتم  الثانوية،  الدراسية  مرحلة 

مهاراته.

للمواطنة«  املعارف »واملهارات األساسية  ، تم تعريف  الدراسية  الدورات  التعليم املساوي عىل قدم املساواة بني جميع   لكفالة 

الدراسية وفًقا ألربعة محاور  الدورات  تنظيم  تم  اإللزامي.  التعليم  نهاية مسار  أن يكتسابوها يف  الطالب  التي يجب جميع 

االجتامعي  ومجال  والتكنولوجيا،  العلوم  ومجال  الرياضية،  والعلوم  اللغوية،  والكفاءات  املهارات   : التالية  امليادين  يف  ثقافية 

والتاريخي.

، والتي تعمل  التعليم والجامعة والبحث العلمي )MIUR ( ، ومقرها يف روما  التعليم تحت إرشاف سلطة وزارة  النظام  إدارة 

املقاطعات. تنظيمها عىل مستوى  التي   ،  )USR(اإلقليمية املدرسية  املكاتب  املحيل من خالل  املستوى  عىل 

النظام  وبتنفيذ  الخدمات،  لتقديم  األساسية  وباملستويات  بالتعليم  من حيث  للقواعد  االمتثال  مراقبة  أن  املكاتب  ويجب هذه 

التخطيط. مبعايري  بامتثال  و  التعليمية،  اإلجراءات  وبفعالية  التعليمي، 

التي ليست تحت إرشاف سلطة  الحضانة)  الحضانة (دور  الثالثة أن يحرضوا مدارس  العمرية حتى سن  الفئة  ميكن األطفال يف 

ملبادئ توجيهية  املدارس،وفقاً  ادارة هذه  البلديات مبارشة بخدمة  تقوم    )MIUR( العلمي والبحث  التعليم والجامعة  وزارة 

املايل  الدعم  االجتامعي ويقدم  فينيتو يكون مدرك لالهتامم  اإلقليم  السياق  اإلقليمي. يف هذا  الصعيد  التي وضعتها عىل  العامة 

.)1990 لعام   32 االقليم رقم  )قانون  املبكرة  الطفولة  التعليمية موجهة عىل مرحلة  للخدمات 

، التي مدتها ثالث سنوات وهي  التعليمية لرياض األطفال  6 سنوات املؤسسات  3 اىل  يحرض األطفال يف الفئة العمرية من سن 

التعليمية غري  املؤسسات  لهذه  املايل  الدعم  ويقدم  فينيتو  اإلقليم  إلزامية.  ليست  ولكنها  الوطني  التعليم  النظام  ارشاف  تحت 

.1980 بعام  23 موقع  اإلقليمي رقم  لقانون  الحكومية وفقا 

ا ، مع متديد محتمل يصل إىل 50 ساعة.  تم تحديد وقت تشغيل رياض األطفال عن 40 ساعة يف األسبوع ملجموعته 35 أسبوًع

25 ساعة يف األسبوع. ومع ذلك ، ميكن للعائالت أن يطلبوا انخفاض الوقت عىل ساعات الصباح فقط ملجموعته 

اإللزامي التعليم 

إبتدائية مدرسة  قبل  ما  التعليم  مستوى 

1.تحدد الدستور ، يف املادة 34 ، عىل أن التعليم إلزامي »ملدة ال تقل عن مثاين سنوات« ، و من ثم حتى عمر 14 سنة. بينام متديد التعليم اإللزامي حتى عمر 16 سنة تم 

2. تم تعديل املوضوع بشكل عميق، مبا تحديده وفقا للقانون رقم 53 من 28 مارس/آذار2003 ، الذي يسمى “القانون مورايت”.
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تنقسم إىل جزأين: 8 سنوات،  التي مدتها املجموعة  اإللزامي  التعليم  الدراسية األوىل من  املرحلة 

ρ املدرسة االبتدائية (من سن 6 اىل 11 سنة( التي مدتها 5 سنوات؛

ρ .املدرسة الثانوية من الدرجة األوىل املعروفة باملدرسة املتوسطة او املدرسة اإلعدادية (من سن 11 اىل 14 سنة( التي مدتها 3 سنوات

6 إىل 11 سنة( وتجري يف مدارس حكومية وغري حكومية معرتفة  املدرسة االبتدائية هي الزامية التي مدتها 5 سنوات )من سن 

بالقانون.

الدراسية  السنة  31 كانون األول/ديسمرب من  6 سنوات بحلول  الذين عمرهم  االبتدائية األطفال  التسجيل يف املدارس  ميكن 

التالية(. السنة  30 نيسان/أبريل من  6 سنوات بحلول  املرجعية )مسبقا، من هم يف سن 

ميكن التسجيل يف املدارس إلقليم االنتامء أو يف أي مؤسسة تعليمية أخرى. يقدم تنظيم جدول املدرسة يف األسبوع، الخيارات التالية:

ρ 24ساعة

ρ 27ساعة

ρ حتى إىل 30 ساعة شاملة لألنشطة االختيارية باإلضافة اىل وقت 27 ساعة يف األسبوع )حتى إىل ثالث ساعات يف األسبوع( ؛

ρ .»40ساعة شاملة املطعم املدريس، كمثل النموذج »دوام كامل 

تقديم الدروس ال يقل عن خمسة أيام يف األسبوع ، من االثنني إىل الجمعة ، ولكن ميكن تضمني يوم السبت أيًضا.

املواد الدراسية التي تم تدريسها خالل خمس سنوات املدرسة االبتدائية، هي: اللغة اإليطالية، واللغة اإلنجليزية، والتاريخ، والجغرافيا، 

والرياضيات، والعلوم، والتكنولوجيا، وتقنية املعلومات، واملوسيقى، والفنون والصورة، والرتبية البدنية. وباالضافة اىل ذلك، يتوقع أن 

تدريس«املواطنة والدستور«، وتعليم العقيدة الكاثوليكية. ولكن تعليم الدين املسيحي الكاثولييك ليس إلزاميا.

اإلنجليزية  اللغة  التعليم املشرتك ملدرسني آخرين يف  املواد، ويحتمل  يعلموا جميع  ان  االبتدائية  املدارس  املدرسون يف  ميكن 

والدين املسيحي الكاثولييك. عادة يوجد مدرس واحد فقط يف الفصول الدراسية التي لها 42 أو 72 أو 03 ساعة يف األسبوع. 

الذي ليس مشرتكا. التعليم  40 ساعة يف األسبوع، ولكن يجري  التي لها  الدراسية  الفصول  يعلم مدرسان يف 

يجري التقييم للتعلم و لسلوك الطالب خالل السنة الدراسية و يف نهايتها بتعيني عن درجات التي التعبري عنها بأرقام )من 0 إىل 10( 

و بتقييم درجة النجاح عىل 6/10.

التي مدتها املجموعة  ثالث سنوات )من  أيًضا باملدرسة املتوسطة او املدرسة اإلعدادية( هي املدرسة  الدرجة األوىل( املعروفة 

سن 11 إىل 14 سنة(، وتقديم الدروس فيها ال يقل عن خمسة أيام يف األسبوع، من االثنني إىل الجمعة ، ولكن ميكن تضمني يوم 

السبت عادة .

ρ  تنظيم جدول املدرسة السنوي يحتوي ما ال يقل  990ساعة )ما يعادل 30  ساعة يف األسبوع(، الذي منه ميكن النموذجان الوقت

التاليان:

ρ  الوقت العادي«، الذي يتألف من  30ساعة يف األسبوع (يعني 29 ساعة باإلضافة إىل ساعة متوسطا يف األسبوع ألنشطة الدراسة«

التفصيلية عىل الدوام األدبية(، مبا يعادل  990ساعة يف السنة؛

»الوقت املمتد »، الذي يتألف من  63ساعة املتوسطة يف األسبوع، أو عىل نحو استثنايئ من 40 ساعة ، ألنه يشامل الساعات 

املدريس. للمطعم  املخصصة 

الثانية من االتحاد األورويب، والتاريخ، والجغرافيا،  اللغة اإليطالية، واللغة اإلنجليزية، واللغة  تعليم املواد يف املدرسة املتوسطة هي: 

والدستور  »املواطنة  مادة  لتدريس  وباالضافة  والتكنولوجيا،  البدنية،  والرتبية  والصورة،  والفنون  واملوسيقى،  والعلوم،  والرياضيات، 

»يتوقع أن تعليم العقيدة الكاثوليكية لكنها ليست إلزاميا.

يف املدرسة االعدادية، يدخل التالميذ عىل السنة التالية من خالل الحصول عىل درجة النجاح ال تقل عن 10/6 يف كل املواد والسلوك.

ا (امتحان الدولة) و من  يف نهاية املرحلة الدراسية األوىل )يعني السنة الثالثة من املدرسة املتوسطة(، يقوم التالميذ بامتحانا حكوميً

األوىل الدراسية  املرحلة 

املدرسة االبتدائية

املدرسة الثانوية من الدرجة األوىل
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خالل اجتيازه بتقييم ال تقل عن درجة النجاح عىل 10/6. هذا يؤدي إىل إصدار الدبلوم الذي يشكل أيًضا الشهادة الدخول يف مرحلة 

التعليم الثانوي العايل.

ا بالفعل: ميكن الطالب األجانب الذين بلغوا عمر 16 عاًم

ρ التسجيل مبارشة يف مرحلة التعليم الثانوي من خالل الحصول عىل دبلوم املدرسة الثانوية اإليطالية أو شهادة معادلة؛

ρ  التسجيل يف املدرسة الثانوية من خالل األوراق املرتجمة بااليطالية عندما حرضوا املدرسة عىل األقل ملدة ٨ سنوات يف بلدهم األصيل

أو يف بلد آخر ولكن ليس لهم الدبلوم؛

التسجيل يف املراكز التعليمية للبالغني عىل مستوى املقاطعات )CPIA(، انظر الفقرة الحقا وتاليا اجتياز الشهادة فيها  التسجيل يف 

مرحلة التعليم الثانوي، ملّا ليس لديهم دبلوم ومل يحرضوا املدرسة عىل األقل ملدة 8 سنوات يف بلدهم األصيل أو يف بلد آخر.

املرحلة الدراسية الثانوية

بعد االنتهاء من املرحلة الدراسية األوىل واجتياز امتحان الدولة، يعني الدخول الطالب بالرضورة يف املرحلة الدراسية الثانوية من نظام 

ا ، ويشمل أيًضا السنتني االولني من مرحلة التعليم الثانوية ، والتي  التعليم والتدريب. ويف الواقع ، ميتد االلتزام التعليمي إىل 16 عاًم

تنظيمها عىل النحو التايل:

ρ :التعليم الثانوي العايل )أو املرحلة الثانوية( ، والذي يحتوي

ν ، املدرسة الثانوية

ν ، التعليم التقني

ν ، التعليم املهني

ρ :والذي يحتوي ، )IeFP( التعليم والتدريب املهني

ν ،دورات تدريبية ملدة ثالث سنوات وأربع سنوات ، تحت اإلرشاف اإلقليمي

ν .)التلمذة املهنية يف الحق/الواجب« )يعني التلمذة املهنية يف مكان العمل لتحقيق حق/واجب التدريب والتعليم

التعليم الثانوي العايل مدته اإلجاملية خمس سنوات سواء بالنسبة للمدارس الثانوية أو يف املعاهد التقنية واملعاهد املهنية ، و مخصص 

عادة للطالب الذين ترتاوح أعامرهم بني 14 و 19 سنة.

تنقسم املدارس الثانوية إىل 6 أنواع من املعاهد التعليمية التالية: الفنية ، لدراسات األدب الكالسيكية، و للغات ، و للموسيقى والرقص، 

وللعلوم للعلوم اإلنسانية. بعد مرور العامني األولني لدهام منهج مشرتك لكل املدارس، تقدم املدرسة الثانوية الفنية املناهج التالية حول 

الفنون الجميلة، الهندسة املعامرية والبيئة ، والتصميم ، قسم االتصال السمعي البرصي و لوسائط اإلعالم املتعددة ، وتصميم الرسوم ، 

السينوغرافيا. ومن جهة أخرى تقدم املدرسة الثانوية للعلوم، باإلضافة إىل املنهج العادي ، خيارًا يف العلوم التطبيقية ، بينام ميكن أيًضا 

يف املدرسة للعلوم اإلنسانية اختيار املنهج االقتصادي-االجتامعي.

ولكن تقدم املعاهد التقنية منهجني يف القطاع االقتصادية و 9 منهج يف القطاع التكنولوجية التي تنظيمها عىل النحو التايل:

العايل الثانوي  التعليم 

االقتصاد

االقتصاد

إدارة ومالية وتسويق سياحة

التكنولوجيا

ميكانيكا و ميكانوترونكس وطاقة النقل والخدمات اللوجستية هندسة إلكرتونية وآهربائية

علوم الحاسوب واالتصاالت السلكية 

والالسلكية
غرافيك وإعالنات آميياء ومواد وتكنولوجيا حيوية

نظام األزياء زراعة و زراعة غذائية و زراعة صناعية إنشاءات وبيئة ومنطقة

هيكل نظام التعليم والتدريب يف إقليم فينيتو
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وبدالً من ذلك ، تقدم املعاهد املهنية مناهج دراسية يف قطاع الخدمات العامة وبشكل خاص 4 منهج يف قسم الصناعي ومنهجني يف 

قسم األعامل الحرفية التي تنظيمها عىل النحو التايل:

يجري الدخول يف السنة التالية لكل مدارس التعليم الثانوي العايل من خالل الحصول عىل درجة النجاح ال تقل عن 10/6 يف كل املواد 

والسلوك.

إذا كان التقييم يف واحد أو أكرث من املواد أقل من درجة 10/6 وهذه الدرجة ال تشكل فشال خطريا، يجب عىل الطالب سد النقص قبل 

من بداية العام الدرايس القادم. إذا شكل التقييم ملستويات التعلم درجة النجاح، الذي تم إجراؤه قبل بداية العام الدرايس الجديد، فإن 

الطالب يتم قبوله يف السنة التالية، وبالعكس الزم يحرضون السنة الدراسية السابقة من جديد.

يف نهاية مرحلة التعليم الثانوي يف املدارس الثانوية أو التقنية أو املهنية، يقوم الطالب بامتحان رسمي يحتوي امتحانات كتابية وامتحان 

شفوي.

يجب ان درجة النجاح الجتياز امتحان الدولة ال تقل تقييام من 100/60. جميع الطالب الذين يجتازون االمتحان النهايئ، يحصلون عىل 

دبلوم تسمح لهم بالدخول يف التعليم الالحق للمرحلة الثانوية بشأن التعليم الجامعي، والتعليم العايل يف مجال الفنون واملوسيقى 

والرقص )أ.ف.أ.م.( والتعليم الفني العايل )إ.ت.س.(.

املعاهد املهنية

الخدمات

خدمات للزراعة والتطوير الزراعي خدمات اجتامعية - صحية

خدمات فن األآل واالستضافة يف الفنادق خدمات تجارية

الصناعة والعمل الحريف

إنتاج حريف وصناعي صيانة ومساعدة فنية

ملن يريد ان يحرض مدرسة لفرتة قصري التي تسمح تعلم مهنة مبارشة، هناك امكانية االختيار من بني الدورات التدريبية واملهنية التي 

يعتمدها اإلقليم فينيتو .3هذه الدورات  لدها مدة ثالث أو أربع أو خمس سنوات من التعليم والتدريب املهني  )IeFP(التي تقدميها من 

وكاالت التدريب املهني املعتمدة من قبل االقليم فينيتو، أو تقدميها من معاهد التعليم الثانوي الحكومية .للدخول يف هذه الدورات، 

ا. بعد االمتحان النهايئ،  يحتاج الطالب أن قد يكون االكتامل مرحلة التعليم األوىل، وبشكل عام، يجب عمرهم أن يكون أقل من 15 عاًم

الدورات تسمح من الحصول عىل التأهيل )العامل( للدورات التي مدتها ثالث سنوات والحصول عىل الدبلوم )الفني( لتلك الدورات 

التي مدتها أربع سنوات. تقديم الدورات املهنية الحايل يتعلق بـ 22 فئة مهنية يف الدورات التي تدوم ثالث سنوات و 21 فئة مهنية يف 

الدورات التي تدو أربع سنوات.

الدورات من التعليم والتدريب املهني اإلقليمي )IeFP( التي تدوم مدتها ثالث سنوات وأربع سنوات، تهدف التأهيل للشباب الذين 

عمرهم بني 14 و 17 سنة ويرغبون الدخول يف سوق العمل مبارشة بعد فرتة قصرية بالعكس مع طويل املدة من حضور املدرسة.

يف أي حال ، يستطيع الشباب الذين حصلوا عىل دبلوم مهني تقني أن يدخلوا يف مرحلة التعليم العايل بعد الحضور عىل دورة خاصة 

ملدة سنة إضافية. باإلضافة، شهادة التأهيل من دورات ثالث سنوات ودبلوم من دورات أربع سنوات تسمحان بالدخول يف دورات التعليم 

املهني املعريفة »باملستوى الثاين« أو مبا بعد شهادة التأهيل/ بعد الدبلوم.

 )IEFP(التعليم والتدريب املهني اإلقليمي

3. األهداف الرئيسية لإلصالح األخري للنظام التعليمي يف إقليم فينيتو ، الذي ينفذه القانون اإلقليمي رقم 8 من عام.2017
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ميكن الشباب أن يحصلوا عىل تأهيل مهني الذي مدته ثالث سنوات أو يحصلوا عىل دبلوم مهني من خالل عقد »التلمذة املهنية يف 

الحق / الواجب«. وهذا يعني أن ميكنهم استكامل التدريب مبارشة يف مكان العمل، بدال من حضور للنظام التعليمي والتدريب املهني.

التلمذة املهنية يف الحق / الواجب موجهة خاصة للشباب واملراهقني الذين عمرهم عن 15 سنة وبشكل رئييس يف الفئة العمرية بني 

15 و 18 سنة.

يف عام2012  ، وقعت اإلقليم فينيتو اتفاقا مع الرشكاء االجتامعيني حيث تم تحديد برامج التدريب وعدد الساعات الشامل )440 ساعة 

يف السنة( من أجل التدريب داخل وخارج الرشكات. ووفقاً لهذه االتفاق اإلقليمي، فإن جميع األنشطة التدريبية تتعلق بكل االشخاص 

الذين عمرهم بني 15 و 25 عاماً؛ واالتفاق يحدد مدة العقد التلمذة املهنية لثالث سنوات )باإلضافة لسنة إضافية لحصول الدبلوم( 

ويتعلق بجميع القطاعات الخاصة.

التدريب املهني من خالل التلمذة املهنية يف الحق/الواجب

يجري تنظيم التعليم الالحق للمرحلة الثانوية عىل نحو التايل: 

ρ تقديم التعليم الجامعي؛

ρ ؛)AFAM( تقديم التعليم العايل يف مجال الفنون واملوسيقى والرقص

ρ  )ITS(.تقديم والتعليم الفني العايل يف املعاهد التعليمية العالية

الثانوية للمرحلة  الالحق  التعليم 

يتألف نظام التعليم الجامعي اإليطايل من 79 مؤسسة جامعية التي تقسيمها عىل نحو التايل:

ρ ،بـ67 جامعة حكومية

ρ ،ا بـ19 جامعة غري حكومية معرتف بها قانونً

ρ .ا بـ11 جامعة رقمية غري حكومية معرتف بها قانونً

 ، )SSML( يضيف مؤسستان تعليميتان اىل النظام الجامعي تصدران شهادات مساوية لتلك الجامعية: املدارس العليا للوسطة اللغوية

التي تقدم دورات ملدة ثالث سنوات وتصدر شهادات مساوية للشهادة الجامعية يف علوم الوساطة اللغوية )شهادة البكالوريوس ـ يعني 

شهادة من املرحلة الجامعية االوىل(. ومن جهة أخرى، املعاهد املتخصصة يف العالج النفيس تصدر شهادت التخصص يف العالج النفيس، 

التي مساوية ل دبلومات التخصص يف علم النفس ويف املجاالت املتصلة بها.

يتم تنظيم الدورات يف املجاالت الدراسية التالية: الصحة والعلمية واالجتامعية والعلوم اإلنسانية. وفقاً لإلطار الوطني لشهادات التعليم 

العايل، ميكن أن تتألف الربامج الجامعية عىل مستوين:

ρ ؛ )L(املستوى األول، الذي مدته ثالث سنوات، تؤدي إىل حصول شهادة البكالوريوس

ρ  )LM(.املستوى الثاين، الذي مدته سنتني او دورة فريدة بدون املستوى األول، تؤدي اىل حصول عىل شهادة املاجستري

لبعض  فقط  و-  االبتدايئ  التعليم  والقانون، وعلوم  األسنان  البيطري وطب  والطب  والصيدلة،  والجراحة،  الطب  الدراسات يف مجاالت 

الدورات - هندسة البناء والهندسة املعامرية، ال تقدم دورات مدتها ثالث سنوات من املستوى األول، لكن تنظيمها يتألف بدورة فريدة 

)مبدة من خمس إىل ست سنوات(، تؤدي مبارشة إىل الحصول عىل شهادة املستوى الثاين )شهادة املاجستري بدورة فريدة( ، بدون الحصول 

السابق عىل شهادة املستوى األول

:)AFAM( تتألف املؤسسات التعليمية للتعليم العايل يف مجال الفنون واملوسيقى والرقص

ρ  بأكادمييات الفنون الجميلة ، التي لها الهدف الرئييس لإلعداد عىل النشاط الفني. يف هذه املعاهد الفنية، تجري دورات للرسم

والنحت والزخرفة والسينوغرافيا.

ρ .)التي تقدم تدريباً خاصاً يف مجال التصميم )التصميم والتصميم الرسوم ،ISIA( ( باملعاهد العليا للصناعات الفنية

ρ  باألكادميية الوطنية للفنون املرسحية »سيلفيو داميكو«، الذي مقره يف روما وتقدم دورات التدريب ليصبح ممثلني ومخرجني مرسح

الدراما عىل طالب عمرهم بني 18 و 25 سنة

التعليم الجامعي

)AFAM( التعليم العايل يف مجال الفنون واملوسيقى والرقص

هيكل نظام التعليم والتدريب يف إقليم فينيتو
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مبعاهد املوسيقى التي تهدف للتعليم املوسيقي

ρ .بأكادميية الرقص الوطنية، التي مقرها يف روما، حيث يجري تدريب الراقصني والراقصات، والعازفني املنفردين ومصمم رقصات

 )AFAMا لإلطار الوطني للشهادات ، ميكن أن تكون الربامج الدراسية يف مجال التعليم العايل يف مجال الفنون واملوسيقى والرقص وفًق

( عىل نحو اتايل:

ρ دورات لديها مدة ثالث سنوات و تؤدي إىل الحصول عىل شهادة أكادميي من املستوى األول؛

ρ .دورات لديها مدة سنتني وتؤدي إىل الحصول عىل شهادة أكادميي من املستوى الثاين

فيام يتعلق بكل من التعليم الجامعي وسواء القطاع والتعليم العايل يف مجال الفنون واملوسيقى والرقص )MAFA(، يتم تعبري التقييم 

يف درجات لكل االمتحان عىل مقياس من 0 اىل 03، ومع درجة ٨1 التي تشكل درجة النجاح، ويف االمتحان النهايئ،يجري تعبري التقييم 

 ،)MAFA( يف درجة عىل مقياس من 0 اىل 011، ومع درجة 06 التي تشكل درجة النجاح. للحصول عىل شهادة يف الجامعة أو مؤسسة

يف نهاية املستوى األول والثاين، يجب الطالب أن يقدموا أطروحة أو يحرضوا امتحانا نهائيا فرديا وتقييمها من قبل لجنة مؤلفة من 

مجموعة األساتذة.

 ، املستدام  والتنقل  الطاقة،  كفاءة  التالية:  التكنولوجية  املجاالت  ستة  يف  التدريب   )ITS( العليا  التقنية  املعاهد  يف  الدورات  تقدم 

والتقنيات الجديدة لتحسني الحياة ، والتقنيات الجديدة يف ذات الصنع االيطايل )Made in Italy(، والتقنيات املبتكرة لألصول واألنشطة 

الثقافية - يعني السياحة ، تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.

دورات املعاهد التقنية العالية )ITS( لديها مدة متوسطة من 4 نصف سنة دراسية )ملا مجموعه 2000/1800 ساعة(، وتقدم دروس 

نظرية وأنشطة املخترب، وتدريب داخيل يف الرشكات )حتى خارج البالد( الذي مدته ال تقل عن نسبة 30 يف املئة من الساعات اإلجاملية. 

وتختتم الدورات بالتقييم النهايئ من املهارات املكتسبة، الذي تجريه لجنة الفحص املؤلفة مبمثلني من املجاالت عن املدرسة والجامعة 

والتدريب املهني بخرباء من سوق العمل.

تهدف دورات يف املعاهد التقنية العليا )ITS( إىل الحصول عىل شهادة تقنية عالية تشكل تأهيل للدخول يف املسابقات العامة والتعليم 

الجامعي ، فضالً عن السامح بالدخول املبارش يف سوق العمل.

معاهد التعليم الفني العايل

يوفر اإلقليم فينيتو، ليدعم التكاليف التعليمية التي تدفعها عائالت الطالب، مجموعة تدابري املجاالت التالية4 :

ρ قسيمة للتناقل« لتغطية  جزء من التكاليف املنفقة للوصول إىل املؤسسات التعليمية والتدريبية؛«

ρ  قسيمة للمدرسة«، يعني أي معونات اقتصادية لتغطية جزء من تكاليف التعليم والحضور ، فضالً عن التكاليف املنفقة  يف«

األنشطة التعليمية لدعم الطالب املعوقني؛

ρ قسيمة للكتب«، لتغطية مجموعة أو جزء من تكلفة الشرتاء الكتب املدرسية وأدوات التعليم البديلة؛«

ρ  ،إعارة مجانية لكتب«، يعني أي معونات اقتصادية ملؤسسات التعليم الحكومية، سواء مدارس الحكومية اواملدارس املعتمدة«

وللمدارس االعدادية و الثانوية، للمؤسسات التدريبية، للتغطية املبارشة جزء من تكاليف اشرتاء الكتب املدرسية وأدوات التعليم 

البديلة ، ليك تقديم اعارة املجانية عىل أفقر الطالب؛

»املنح الدراسية«، بقيمتها بني 200 يورو و500 يورو،التي تقدميها لتغطية تكاليف اشرتاء الكتب املدرسية وتكاليف التنقل، فضال عن 

للحصول عىل الخدمات الثقافية.

العائالت لدعم  فينيتو  اإلقليم  تدخالت 

4. يف هذا السياق، ميكن الرجوع عىل صفحة االنرتنت »املدرسة ـ مساعدات للطالب« من موقع اإلقليم فينيتو.
http://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/scuola-aiuti-agli-studenti

للحصول عىل معلومات، امكانية التوجه إىل الوحدة التنظيمية للنظام التعليمي والجامعي من اإلقليم فينيتو

(Unità Organizzativa Istruzione e Università della Regione del Veneto
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توجه دورات التعليم وتدريب للكبار، من جهة، اىل الكبار بدون شهادة، ومن جهة اخرى،اىل من لديهم شهادة او تاهيل الذين يريدون 

أن يدخلوا يف املدارس للحصول عىل شهادة مناسبة يف سوق العمل. تجري دورات تعليم الكبار يف املراكز التعليمية للبالغني عىل مستوى 

املقاطعات)CPIA(، والتي يف السنوات القليلة املاضية تضمنت واستبدلت املراكز املحلية والدورات  التي تجري يف املساء. يف اإلقليم 

فينيتو، هذه املراكز تجري يف كل املقاطعة وتشكل نوعا من املؤسسات التعليمية بنفس االستقاللية التي تُنسب إىل املدارس عىل عىل 

أساس إقليمي.

يتم تنظيم دورات تعليم الكبار يف مراكز CPIA عىل نحو التايل:

ρ  دورات املستوى األول، التي تسمح إىل الحصول عىل الشهادة التعليمية ملرحلة التعليم األول التي تشهد اكتساب املهارات األساسية

املتعلقة بالتعليم اإللزامي؛

ρ دورات املستوى الثاين، التي تسمح إىل الحصول عىل دبلوم يف التعليم التقني، أو املهني، أو الفني؛

ρ  دورات تعليم القراءة والكتابة ودورات تعلم اللغة اإليطالية لألجانب البالغني، التي تهدف إىل الحصول عىل شهادة تشهد تحقيق مستوى

املعرفة  يف اللغة اإليطالية ال أقل من املستوى 2A يف اإلطار األورويب املرجعي العام للغات )QCER(، وافق عليه من املجلس األورويب.

ميكن لجميع الذين عمرهم من 16 سنة التسجيل يف الدورات التي تقدمها مراكز AIPC )يف بعض الحاالت االستثنائية 15 سنة كافية(.

باإلضافة إىل ذلك ، يف اإلقليم فينيتو ، األشخاص الذين تجاوزوا 18 سنة والذين مل يحرضوا دورة تدريبية ال تقل عن 12 سنة من التعليم 

إلزامي، ميكنون الدخول يف دورات تدريبية لديها مدة سنة، ملجموعتها 800 ساعة، التي فيها من املتوقع أن دورة تدريبية من 120 ساعة 

.االقليم فينيتو يعزز و يقدم الدعم املايل الهذه الدورات التي تسمح بالحصول عىل التأهيل املهنية.

الكبار تعليم 

كيفية التسجيل يف املدرسة
عند التسجيل، يجب ملئ منوذج خاص باملعلومات الالزمة وتقديم الوثائق املطلوبة مبارشة إىل سكرتريية املدرسة. عندما األطفال 

والشباب يصلون اىل إيطاليا، ميكن التسجيل يف املدرسة بالرغم أن تم بداية السنة الدراسية سابقا. حني عمر األطفال يقل من ٨1 

سنة، ميكنون التسجيل يف املدرسة حتى بدون ترصيح إقامة.

هيكل نظام التعليم والتدريب يف إقليم فينيتو
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