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 األولالیوم التدریبي                       

 الجلسة األولى
 ثقافة العمل– ھنياإلرشاد الم

  :مقدمة
تتعرض الجلسة األولى إلى مفهوم اإلرشاد المهني، وأهمیة اختیار الطلبة للتخصص المناسب التي هي  أول 

عتبر جزءًا من الذي یُ واختیار المسار المهني الصحیح تزداد حاجته إلى اإلرشاد ات النجاح، حیث خطو 
نرى انهم یساعدون الطلبة في  لدول المتقدمة في هذا المجالاتجارب بعض وٕاذا نظرنا إلى . البرنامج التربوي

 .الوظائف ومتطلباتها فهم طبیعة
 

  
 : النتاج العام للجلسة 

 معرفة مفهوم اإلرشاد المهني. 

 : النتاجات الخاصة
 بسوق العمل فهم أهمیة اإلرشاد المهني وعالقته. 

  المجموعات الوظیفیةمعرفة مفهوم. 

 فهم ماهّیة ثقافة العمل. 

 معرفة سوق العمل والتحدیات. 
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 األرشاد المهني :الرئیس عالموضو 

 .تأثیر االرشاد المهني على المجتمع، والخطوات السلیمة لالرشاد: الموضوع الفرعي
 دقیقة 45: زمن النشاط                                                       1-2        : رقم النشاط

 األولى: الجلسة            االرشاد المهني                                      تأثیر  : اسم النشاط 
ما الهدف من اإلرشاد المهني ؟ ویترك لهم مجاال للنقاش، ویوضح : المشاركین المیسریسأل  :التهیئة والتحفیز

دف إلى مساعدة الطلبة في صنع القرار المهني لمستقبلهم، وذلك بتطویر كفاءات المیسر أن اإلرشاد المهني یه
واستكشاف الفرص التعلیمیة والمهنیة، وسیشمل التدریب تقدیم المشورة والمعلومات حول  الفرد في معرفة الذات

 ت الهامة في عالم العملاختیار المهنة، وتزوید الطلبة بتفاصیل حول المهن الفردیة والمتطلبات المهنیة، واالتجاها
 .برأیكم، كیف یؤثر اإلرشاد یؤثر على المستوى التعلیمي واالجتماعي واالقتصادي؟: المشاركین  المیسریسأل 

 "  
 :  هدف النشاط

 معرفة مفهوم االرشاد المهني  -

 .معرفة تأثیر االرشاد المهني على التعلیم -

 معرفة تأثیر االرشاد المهني على المجتمع -

 .یر االرشاد المهني على االقتصادمعرفة تأث -

 .معرفة خطوات االرشاد المهني السلیم  -

 
 .دور االرشاد في المنظومة التربویة، ومدى تأثیره خارج المدرسة: لتعّلم القبليا
 

 أوراق قالب. جهاز حاسوب، جهاز عرض، أقالم تخطیط، التقییم القبلي: أدوات النشاط
 

 ، عمل مجموعات، نقاش وحوار، عرض تقدیمي عصف ذهني :استراتیجیة تنفیذ النشاط
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 :اإلجراءات
 :إجراءات تنفیذ النشاط  -

یفتح المیسر , ؟كیف یؤثر االرشاد المهني على المجتمع في المدى القصیر والبعیدالمشاركین،  المیسریسأل  -
 .باب النقاش بین المشاركین إلبداء أرائهم

، ویفتح باب "الوضع التعلیمي واالجتماعي واالقتصادي تأثیر االرشاد المهني على "  شریحة المیسریعرض  -
ویبین أن االرشاد المهني یؤثر على الرضا الوظیفي للموظف . النقاش ویتیح باب االستفسارات او األسئلة

 . وبالتالي على جودة االنتاج وبطریقة غیر مباشرة على االقتصاد الوطني

وقلم  Flip chart القالب صفحة من الورقكل  المشاركین على مجموعات، ویوزع على المیسریقسم  -
 .تخطیط، والطلب من شخص واحد في كل مجموعة أن یتطوع لكتابة تعلیقات ومالحظات المجموعة

 .من كل مجموعة، تحدید خطوات اإلرشاد السلیم في المدارس المیسریطلب   -

لخطوات التى تم االجماع تعرض المجموعات عملها، ویفتح باب النقاش بین المجموعات، ویتم تحدید ا  -
 . علیها

 في النشاط السابق، ، ویقارن بینها وبین اجابات المشاركین "خطوات اإلرشاد"شریحة  المیسریعرض  -

تعزیز مصادر قوته یركز على اهمیة دور المرشد في اختیار الطالب للمسار المهني الصحیح، من خالل 
  .التوافق سواء اآلن أو في المستقبل للمهنة التى اختارها وٕامكاناته الشخصیة وغیر الشخصیة التي ستساعد على

 ". توجیهات عامة للعاملین في برامج التوجیه المهني" شریحة  المیسریعرض  -

 : التقویم الختامي للجلسة
یسأل المیسر المشاركین عن رأیهم بمدى إمكانیة تنفیذ خطوات التوجیه المهني في المدارس، وكیف یمكن  -

 ارة  التربیة دعم المرشد في المدرسة للقیام باالرشاد المهنيللمدیریات ووز 


