
معلومات حول النظام التربوي في اقليم الباسك

خصوصيات النظام التربوي في اقليم الباسك

جميعمرافقةهوالتعليميالنظاممنالرئيسيالهدفإن

وتزويدهمالشخصيتطورهمفيالتلميذاتوالتالميذ

المجتمعفيندماجبااللهمتسمحالتيواألدواتبالمهارات

.ومسؤوليننشطينمواطناتوكمواطنين

تقالليةاسواندماجتحقيقفياساسياعنصراالتعليميعتبر

.االشخاص

منابتداءاومجانيسنة16و6سنبينإجباريالتعليمإن

.(سنوات3)لألطفالاالوليالتعليممنالثانيالسلك

وطفالااللكلالتعليمالباسكيالتربويالنظاميضمن

مننهمويمكالباسك،إقليمفييعيشونالذينالطفالت

قربأأوفيهيسكونونالذيالمكانفيللتمدرسمقعد

.مقاطعتهمفيمدرسةوجودعدمحالةفيلهممركز

التعدد الثقافي في المدرسة“

”

االوليالتعليم

االولالسلك

الى 0من

سنوات3

االوليالتعليم

الثانيالسلك

الى 3من

سنوات6

االبتدائيالتعليم الى 6من

سنوات12

الثانويالتعليم الى 12من

سنوات16

الباسكإقليمطفالتوطفالأمن%90مناكثر

.سنتينمنابتداءايتمدرسون



بالنسبة للعائالت المستقرة حديثا في إقليم الباسك

باسكالإقليمفيالباسكيةالتعليميةالمراكزفييدرس

انالرسميتاللغتانمعاهنو.باإلسبانيةوااليوسكيرا

.الباسكاقليمفي

اللغويبرنامجهحسبالتدريسلغةمركزكليعتمد

الحاالتجميعفي.يوفرهالذياللغويالنموذجو

االوليالتعليمنهايةمعالتربويةالمراكزتضمن

.الرسميتيناللغتينمنالتامالتمكنتحقيق

:توجيهيةمعلومة

المسجلينسنوات3البالغينالطالببينمن

%2019،3-2018الدراسيالموسمفي

النموذجفي%16وألفالنموذجفيتسجلوا

.دالالنموذجفي%81وباء

.تتضمن النماذج الثالثة أيًضا تدريس اللغة اإلنجليزية ابتداءا من أربع سنوات

(.شهر فبراير)تختار األسر المركز التعليمي والنموذج اللغوي ألبنائهم وبناتهم في فترة التسجيل العادية 

تدرس جميع المواد باإلسبانية 

ما عدا تلك الخاصة االيوسكيرا
تدرس بعض المواد االيوسكيرا و  

عموما الرياضيات و )أخرى باإلسبانية 

(تعلم الكتابة و القراءة

راباإليوسكيتدرس جميع المواد 

ما عدا تلك الخاصة االسبانية

.

االيوسكيرا االنجليزية

االيوسكيرا

االنجليزية

االسبانية

االيوسكيرا

االسبانية

االسبانية

االنجليزية

(%3)النموذج ألف 

(%16)باء النمودج

(%81)النموذج دال 



هيكلة النظام التربوي الباسكي

انويةالثالتعليمتجاوزاالذينالتالميذكليحصل

،«ياالجبارالثانويالتعليمشهادة»علىاالجبارية

أوالبكالورياسلكفيبالدراسةلهميسمحمما

المهنيالتكوينمنالمتوسطةاالسالك

لىعيحصلوالمالذينالطالباتوالطالبيتلقى

صالحيةورسميطابعذاتشهادةالديبلومات

.وطنية

تعليمالمنالثالثةالسنةدرسواالذينللطالبيمكن

نيالمهالتكوينألسالكالولوجاالجباريالثانوي

لكذالىباإلضافة.(دراستينسنتينلمدة)االولي

الحصولامكانيةلديهمستكون18سنمنابتداءا

«االجباريالثانويالتعليمشهادة»على

الجامعة

التكوين المهني

مستوى متوسط
التعليم 

الثانوي

التعليم االعدادي االلزامي

التعليم االبتدائي

التعليم االولي

التكوين المهني

االساسي

سنة16-18

سنة12-16

سنة6-12

سنة3-6

سنة0-3

شغل
ق ال

سو

مباراة القبول التكوين المهني

مستوى عالي 



تسجيل التالميذ والتلميذات

معلومات حول إجراءات التسجيل في عادة)عملية التسجيل في اآلجال العادية 
(شهر فبراير

عملية التسجيل
خارج اآلجال العادية

يالدراسالمركززيارةللعائالتيمكن

مسيتحيث،السكنمقرإلىاألقرب

.التسجيلبإجراءاتإخبارهم

المعلوماتعلىالحصوليمكنكذلك

يميةاإلقلالمندوبياتمنالتسجيلحول

:إقليملكلالتابعةللتربية

فيةالعاديالتسجيلفترةفتحيتمماعادة

.فبرايرشهرخاللوالثانوياالبتدائيالتعليم

قصىأكحدمركًزاعشراثنياختياريمكنكم

.تفضلونهالذيالترتيببحسب

سيالمدرالمركزفيلتسجيلااجراءيمكن»

أيمنأوللتربيةاالقليميةالمندوبيةفي،

فيلالتسجييتوجبفقط،كمبيوترجهاز

فيزمةالالالوثائقوتوفيرالرقميالبرنامج

شهادة،المدنيةالحالةدفتر:رقميشكل

...السفرجواز،اإلقامة،بطاقةالسكنى

ئحةالالنشريتمالتسجيلفترةانتهاءمع

.للمقبولينالمؤقتة

اجالخارجتصلالتيللعائالتيمكن

بويترمركزايالىاللجوءالتسجيل

.للتربيةاقليميةمندوبيةأو

يلالتسجاستمارةملئيتوجبفقط

.مناسبةبطريقة

تحليلبللتمدرساالقليميةاللجنةتقوم

مركزالللعائلةتحددوالتسجيلطلب

اوابنهماليهيذهبنأيجبالذي

.ابنتهم

االتفاقياتمعتتوافقالتيطالشروعلىيتوفركانإذايألصلاالتعليميالمركزفيشواهدالمعادلةطلببلدهفياالجباريالتعليمسلكتجاوزالذيالطالبةاوللطالبيمكن

.الرسوماتبعضتسديدمعبالوثائقمصحوبا(الباسكإقليمفيالحكومةمندوبية)للدولةالعلياالمفتشيةالىالتوجهيجبذلكأجلمن.الدولية



استعمال الزمن

يبدأ الموسم الدراسي من شهر شتنبر و ينتهي في شهر يونيو

هناك ثالث عطل دراسية في السنة

في دجنبر: أعياد الميالد

في مارس أو أبريل: االسبوع المقدس

شتنبرةيونيو الى بدايةابتداءا من نهاي: الصيف

كذلك هناك أعياد محددة مرتبطة باستعمال الزمن المهني لكل مركز

ساعات يوميا في المركز 5يقضي تالميذ االبتدائي 

ية مع المدرسي، في يوم مقسم بين حصص صباحية و مسائ

.استراحة في وسط اليوم من أجل االكل

ساعات يوميا في المركز المدرسي، تتوزع6يقضي تالميذ الثانوي 

.  بين حصص صباحية وأخرى مسائية

.االستراحة: تتضمن هذه الساعات فترة االستراحة

من بداية :يزداد هذا التوقيت عندما يبقى التالميذ في المطعم المدرسي

.الحصص المدرسية  في الصباح الى نهاية حصص المساء

مواقيت

مواقيت توجيهية

ثانوي أولي وابتدائي

9:00 – 13:00 9:00 – 12:00 صباحا

15:00 – 17:00 15:00 – 17:00 مساء

التنظيم داخل المركز المدرسي

ن يتكون من االشخاص المكلفي: الفريق اإلداري

بتسيير المركز

يكونه كل أساتذة و: هيئة األساتذة و االستاذات

و يقومون باتخاذ القرارات . أستاذات المركز

.المرتبطة بمسار تعليم و تعلم التالميذ

ة المسؤول عن تالميذ قسم /هو االستاذ: ة/الولي

معين، عادة هو الشخص الذي يتواصل مع 

لكل العائالت و الذي يخبرهم عن المسار التعليمي

.تلميذ هو مسؤول عنه

تتكون من عائالت : جمعية االباء و االمهات

ر عادة ما تتكلف بتنظيم االنشطة الغي. المركز

الميذ، كذلك المدرسية، الرياضية و الثقافية لفائدة الت

.االنشطة المرتبطة بتكوين االباء و االمهات

.تعتبر المشاركة في هذه االنشطة تطوعية

هم االشخاص المسؤولين عن: طاقم المستخدمين

.المصالح االخرى، المطعم، الباب، خدمة النظافة

شارك ي: الهيئة العليا للتمثيل أو المجلس المدرسي

مهات، االباء و اال: )فيه كل شرائح الهيئة التربوية

و ه(. االساتذة، االدارة و الطاقم من غير المدرسين

ة الجهاز الذي تتقرر فيه الجوانب المهمة من حيا

.المركز



المطعم
الوجبةنفستعطى.مدرسيةمطاعمعلىالمدرسيةالمراكزتتوفر

صحيةألسبابخاصةجباتوتقديميمكنأنهغيرالتالميذ،لكل

.أخرنوعمنأو

خدمات الترجمة
ك يمكن في بعض الحاالت التي يتوجب فيها ذل

للمراكز التربوية توفير خدمة الترجمة 
.الفورية

المنح

تب بالرغم من مجانية التعليم يجب دفع مصاريف الك

.واالدوات المدرسية والمطعم اذا كان الزما

:لمساعدة االسر لسد هذه المصاريف هناك منح 

للكتب واالدوات المدرسية 

وكذلك بانسبة للمطعم

عنالمعلوماتمنوللمزيداكتوبرشهرفيالمنحهذهتطلب

أولميذالتبهايدرسالذيالمؤسسةنفسفيتكونالمنحهذهطلب
.بعدمافيالمنحطلبيمكنالمهاجرللتلميذبالنسبة.التلميذة

معلومات أخرى

نشاطات بعد انتهاء اليوم الدراسي
طرفمنينظمالذيثقافيأورياضيأوترفيهينشاطعنعبارةهي

بعضتدفعاألحيانبعضوفيالتالميذوآباءأمهاتجمعيات

بهاللقيامالمصاريف




