
 
 النظام المدرسي اإليطالي 

ح هذا الفيديو كيف يتم تنظيم المدرسة اليوم بدًءا من الطفولة العطائك رؤية كاملة لمسار الدراسة  يشر

ي عالم المدرسة اإليطالية. 
 
ي حدثت ف

ات الت   والتغيير

ي إيطاليا؟
 
 كيف يتم تنظيم المدرسة ف

 النظام هو منظم عىل مراحل: 

. سنوات 6-0)النظام المتكامل( وتتعلق بالفئة العمرية  Sistema integrato المرحلة األول تسىم -

ا  servizi educativi per l’infanziaيشمل ذلك  
ً
بوية للحضانة )لألطفال األصغر سن الخدمات الي 

 (سنوات 6-3مدرسة األطفال ) scuola dell’infanzia( و شهًرا 36إل  3 من

ي تسىم عادة  المدر  scuola primariaثم هناك  -
المدرسة   scuola elementareسة األولية ، الت 

ي تستمر سنة 11-6االبتدائية )
المدرسة  scuola secondaria di primo gradoسنوات ، و  5( و الت 

ا 
ً
ي سنة 14-11المدرسة المتوسطة ) scuola mediaالثانوية الدرجة األول ، و تسىم  أيض

( و الت 

 سنوات 3تستمر 

المدرسة  scuola secondaria di secondo gradoرحلة الثانية من التعليم  المكونة من يتبعها الم -

ي تشمل 
ا المدرسة الثانوية والت 

ً
د التقنية المدارس الثانوية, المعاهالثانوية من الدرجة الثانية وتسىم أيض

 .(عاًما 19إل  14من سنوات ) 5إل  3ويمكن أن تستمر من  و المعاهد المهنية

ي إيطاليا إلزامي من سن التع
 
ا للقانون  16إل  6ليم ف

ً
 . 2006لعام  296عاًما وفق

 يتحمل الوالدان أو من يتمتع بحماية القرص مسؤولية الوفاء بواجب التعليم. 

 المدرسة والتقنيات الجديدة

ي حياتنا وبالتالي 
 
ايد ف ي تتواجد بشكل مي  

ات البارزة هو التقنيات الجديدة الت  ي  أحد أهم التغيير
 
 سيا  المدرسة ف

ي كانت تعتمد المدرسة  بشكل حرصي تقريًبا عىل االستماع وعىل سلطة الكتاب والمعلم ، 
ي الماض 

 
ا. بينما ف

ً
أيض

 . تنمية الحس النقديو  المقارنة ,التعاونبينما المدرسة اليوم تعتمد عىل 

ونية ومقاطع فيديوك بمصادر رقميةاليوم ، فعال ، فإن استخدام المواد الورقية أصبح مصحوب  و كما تب إلكي 

 . ي
ون  ( هو أداة جعلت من الممكن  registro elettronicoتم أيضا إدخال السجل اإللكي  ي

ون  )السجل اإللكي 

 رقمنة مختلف الخطوات ، وكذلك تبسيط التواصل بير  المدرسة واألرسة. 

ي ألولياء األمور و الطالب االطالع بشكل مبارسر عىل
ون  ساح ما تم إنجازه أثناء الدروس ،إف يتيح السجل اإللكي 

المجال أمام من تغيبوا لالستدراك ؛ يسمح  بالتحقق من الغياب و الحضور و مراقبة الدرجات ، مما يشكل أداة 

ي  دفي  اليوميات ، 
 
ا لآلباء ؛ كما يسمح  بمشاهدة المهام المعينة دون الحاجة إل وضع عالمة عليها ف

ً
مفيدة جد

ي تمت جدولة تسليم الواجب فيها.  مما يقلل من احتمال
 حدوث ارتباك حول ما تم تعيينه واأليام الت 

 

 



 
 

ي المدرسة هي 
 
، وهو اختصارا يشير إل السبورة التفاعلية  LIMواحدة من أكير عالمات التكنولوجيا وضوًحا ف

ي بعض الحاالت استبدلت السبورات  LIMالمتعددة الوسائط . لقد وضعت 
 
 القديمة ، فهي جنًبا إل جنب و ف

تتيح  عرض األفالم، الصور و الكتب بشكل  رقىمي و إلثراء الدرس األمامي بمحفزات مختلفة. كما يسمح لألطفال 

ا قييمة إذا تعلم كيفية 
ً
فيه و لكن أيض و األوالد بإظهار كيف يمكن أن تكون التكنولوجيا أداة ليس فقط للي 

 استخدامها. 

 العالقة بير  المدرسة و األرسة

ا مختلف دوًرا تربويا يمارس المدرسون و أولياء األمور تجاه األطفال و األوالد 
ً
ا ولكنه مكّمل .تضع أهداف

ً
ة و مختلف

اإلطار  األرسة هي تتمير  بالقواعد، األغراض، األنشطة و االحتياجات. إنهما عالمان يدعمان نمو األطفال أو األوالد: 

ي األول للطفل ، بينما المدرسة تع
المدرسة واألرسة  تعد العالقة بير  تير اإلطار األول للتنشئة االجتماعية. التكويت 

ورية لدعم عملية التعلم للتالميذ ، كما أن العالقة الجيدة بير  المدرسة واألرسة تعزز رفاهية األطفال / األوالد.  ض 

وري أن ترتبط المدرسة واألرسة بتأسيس ما يسىم  بويمن الرص  سة واألرسة  بير  المدر ؛ العالقة  بالتحالف الي 

يجب أال تكون موجودة فقط من أجل  اللحظات الحرجة ، ولكن يجب أن تكون مستمرة و ثابتة لدعم األطفال 

ي عملية التنمية والتعلم. 
 
 و األوالد بشكل أفضل ف

ي تغير مستمر ، إال أن مهمته تبق  
 
حقو ، نقل القواعد، ال عىل الرغم من أن عالم المدرسة قد تغير وال يزال ف

ي و االستعداد للمستقبل. 
ة، الثقافة و معرفة الماض   الخير

وع  ، تنشط بعض الفضاءات من أجل دعم الدراسة لألطفال و االوالد ونقطة معلومات  QuBíمن خالل مشر

ي حالة وجود شكوك أو صعوبات حول عالم المدرسة. 
 
 يمكن الرجوع إليها ف

 


