المدرسه المهنيه – التعليم و التدريب
المهني للمستقبل
المدرسه المهنيه هى اهم االشكال الرئيسية للتدريب المهنى التعليمي فى النمسا .قرابة الـ  %40من الفئات
العمرية المتوسطة يختارون عمل مهني .يوجد فى النمسا فى الوقت الحالى ما يقارب  200مهنه تدريبية (على
سبيل المثال الهندسة المعدنيه  ،النجاره  ،الطبخ  ،التجاره،ادارة اعمال  ،تكنولوجيا المعلومات و التقنيات ).
الشرط لإللتحاق بالتدريب المهنى هو إجتياز الشاب  /الشابه للمرحلة الدراسية اإللزاميه.
الم علومات االساسية خاصة باللغة االلمانية والرياضات مهمه جدا .فتره التدريب المهني (مده الدراسة) تتراوح
ما بين  2الى  4اعوام .معظم المهن التدريبية تستغرق ما بين ثالث الى ثالث ونصف سنوات.
يطلق على التدريب المهني ايضا مصطلح التدريب المزودج حيث تقضى فترة الدراسة في مكانين .بجانب
التدريب العملي فى شركة او مؤسسة مختصه يتم التعمق و التأكيد على الدراسه من خالل الدراسة النظرية في
المدرسة المهنيه.

المدرسة المهنيه

مؤسسة  /شركة التدريب

)  % 20من مدة التدريب المهني)

)  %80من مدة التدريب المهني)

 التعزيز و استكمال التدريب المهني من
خالل الدراسة النظرية فى التخصص
المهني
 التعمق فى المعرفة العامة (االلمانية ،
الرياضات  ،الخ)
 تعليم اللغة الخاصة بالتخصص المهني و
المصطلحات الخاصه به (اللغه
االنجليزية)






تعلم احدث التقنيات من خالل التجربه و
التعلم من خالل العمل المثمر
التعلم من خالل إكتساب الخبره من اآلخرين
ممارسة المهنه المرغوب فيها فور اإلنتهاء من
التدريب

المدرسة المهنيه يتم الدراسة بها إما على مدار السنه ( مرة  -مرتان خالل االسبوع) او من خالل زيارة دورة
(تترواح ما بين ثمانيه الى اثنا عشر اسبوع متواصل) .الوقت المتبقي يقضيه المتدرب فى
التعليم و التدريب فى مؤسسة او شركة التدريب المختصه بمجاله.

لما التعلم لمهنه حرفيه؟
 شهادة التدريب المهني تتيح للشباب فرص عمل جيده فى سوق العمل.
 يمكنك الحصول على دخل مادى فعليا خالل فترة الدراسة والتدريب المهني.
 يمكنك فوراً تنفيذ وممارسة ما تعلمته خالل الدراسه.
 تحصل على شهادة تخرج للتعليم و التدريب المهني.
 يمكنك بنفس الوقت االلتحاق بالثانوية العامة ( اختبار الثانوية المهنيه :نموذج التدريب
المهني مع الثانوية العامة).

مجال العمل مع التدريب المهنى
عند اإلنتهاء من التدريب المهني فى تخصص مهنى تفتح للشباب مجاالت كثيره للمزيد من التعلم و عمل دورات
إضافيه مما توفر لهم فرص الدعم و التنميه  ،على سبيل المثال:


القيام بإمتحان التلمده الصناعيه فى مجال مهني ذات صله

 القيام بإمتحان العمال المحترفين


إمتحان مزاولة المهنه



اإللتحاق بالدورات التعليمية فى الجامعة



القيام بمنصب رئاسي فى مؤسسة او شركة



القيام بعمل حر و االستقالليه

 القيام بإمتحان قبول التعليم العالي ( تدريب مهني مع الثانوية العامه) أو القيام بإمتحان قبول التعليم العالي
المحدود لأللتحاق و الدراسة بالجامعة و كليات العلوم التطبيقية
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