التوجيه المهني
معلومات لآلباء
برنامج التوجيه المهني

ورش العمل

تجريب المهن
بفضل تحليل القدرات بات طفلكم اآلن يعرف نقاط القوة التي
يتمتع بها .ويمكنه اآلن خالل أيام ورش العمل أن يجرب ماهية
الحقول المهنية التي تتناسب مع اهتماماته وقدراته الخاصة .العمل
مع الخشب والمعادن ،التعامل مع الناس أو مع الحاسوب ـ ما
الذي يمكنه أن يعود بالمتعة على طفلكم؟ قدموا الدعم لطفلكم في
اكتشاف ذلك وشجعوه على اختياره؟ كونوا منفتحين تجاه التنوع
المهني.
ستتم خالل أيام ورش العمل مرافقة طفلكم من قبل مدربين
ومدربات يتمتعون بخبرة واسعة ،بحيث تتسنى له فرصة أن
يجرب ذلك „الشعور“ الذي يراوده عند ممارسته لمهنة أو ألخرى.
ً
فضال عن ذلك في حقول مهنية مختلفة بإعداد قطعة
سيقوم طفلكم
عمل يمكنه أن يأخذها معه إلى المنزل .من شأن هذا أن يبعث
الحماس في طفلكم ويجعله فخوراً بأداءه الخاص.
سيحصل طفلكم خالل ممارسة العمل في الورشة بشكل دوري
على تعليقات بشأن نقاط قوته في الحقل المهني المعني وبشأن
سلوكه .كما سيتلقى في النهاية شهادة تتضمن الحقول المهنية التي
جربها إلى جانب نقاط قوته وقدراته الشخصية .يمكن لطفلكم أن
يقدم هذه الشهادة الحقاً عند تقدمه بطلب للحصول على تطبيق
عملي أو تدريب مهني .ولهذا فإنه يتعين حفظ هذه الشهادة في
حافظة خاصةً ،
مثال في بطاقة اختيار المهنة (.)Berufswahlpass

تحليل القدرات
اكتشاف المواهب
المهنة يجب أن توفر المتعة وتناسب طفلك.
ولكن ما هي القدرات والمميزات التي يتمتع بها طفلك؟ هذا ما يمكن
لطفلكم اكتشافه في تحليل القدرات .يقوم طفلك لوحده أو ضمن
فريق ،بمعالجة بعض المواقف العملية المستوحاة من الحياة اليومية
والحياة المهنية بمرافقة المتخصصين التربويين.
خالل الحوار الالحق يحصل طفلك على تقييم لقدراته ومميزاته.
وعندئ ٍذ يعرف طفلك بالضبط ما يتقنه وما يثير اهتمامه .ربما
يكتشف مواهب دفينة والتي يمكن أن تصبح مهمة عند اختيار المهنة
فيما بعد .ناقشوا النتائج مع طفلكم!
هل تودون معرفة المزيد عن تحليل القدرات؟
إذن توجهوا إلى الطاقم المسؤول في المؤسسة التعليمية التي يشارك
فيها طفلكم في برنامج التوجيه المهني.

برنامج التوجيه المهني
للوزارة االتحادية للتربية والبحث
ما هي المهنة التي يود طفلي أن يمارسها؟
ال شك أنكم تطرحون هذا السؤال على أنفسكم وال شك أنه يشغل
طفلكم أيضاً .رافقوا طفلكم في طريقه نحو مهنة تناسبه وبإمكانه
أن يحقق النجاح فيها .برنامج التوجيه المهني الذي سيشارك فيه
طفلكم قريباً ،يشكل أول خطوة نحو العثور على إجابة لهذا السؤال.
يمكنكم التعرف على ماهية برنامج التوجيه المهني وعلى ماهية
األمور التي سيختبرها طفلكم هناك بالضبط ،إما من هذا المنشور أو
لدى المؤسسة التعليمية التي يشارك فيها طفلكم في برنامج التوجيه
المهني.
برنامج التوجيه المهني:
•يتكون من تحليل القد رات وأيام ورش عمل
•يساعد طفلكم في اكتشاف قد راته الخاصة
واهتماماته المهنية
•يلقي الضوء على الحياة المهنية ومجاالت العمل المختلفة
•يساعد طفلكم في التحقق من المهن التي تناسبه وتلك
التي ال تناسبه

هل تودون أن تعرفوا ما الذي يفعله طفلكم خالل برنامج
التوجيه المهني؟
يسرنا أن ندعوكم إلى جانب المشاركة بالمحادثة الالحقة حول
تحليل القدرات ،إلى زيارة أيام الورش .من الممكن أيضاً أن
يتم تقديم يوم للباب المفتوح ( .)Tag der offenen Türيرجى
االستفسار في مدرسة طفلكم أو لدى المؤسسات التعليمية
المتعاونة.
يرجى التحدث مع الطاقم المسؤول في المؤسسة التعليمية:
Frei-/Stempelfeld für den Träger

تجدون المزيد من المعلومات حول برنامج التوجيه المهني على
berufsorientierungsprogramm.de/eltern
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