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ما هي املهنة التي يرغب أبنايئ يف تعلمها؟

  ماذا يتمنى أن يصبح إبنك يف املستقبل؟ 

  وماذا تتطلب هذه املهنة من املعرفة واملهارات؟

  وما هي املهارات التي يجب أن يستكملها أبنايئ من أجل تعلم 

هذه املهنة؟

  وكيف يستفيد أبنايئ من إهتامماتهم؟

يلعب اآلباء وأولياء األمور دوراً هاماً يف إختيار املهنة التي يتعلمها 

أوالدهم. كام ُيثل املدرسون واملدرسات وكذلك املستشارون املهنيون 

يف مكتب العمل نقطة إتصال إضافية وهامة.

قمنا بتصميم هذه املطوية تحت عنوان „تحليل املهارات“ بغرض أن 

نيرس لكم تحديد الوجهة املدرسية واملهنية التي يكن أن يلتحق بها 

أبناؤك. وسوف تُظهر النتائج ألبنائك ولطاقم التدريس مواضع القوة 

التي يتمتع بها أوالدك فضالً عن إهتامماتهم.

والغرض من ذلك أن يجد أبناؤك املهنة التي تناسبهم و التي يحققون 

فيها النجاح.
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ما هي خطوات املرشوع؟

تشتمل جميع خطوات املرشوع عىل ۷ إختبارات، علامً بأنها تراعي 

األبعاد الثقافية وتقوم عىل طرح أسئلة بدون إستخدام كبري للغة. 

وبناًء عليه يستطيع أوالدك أن يثبتوا جوانب القوة لديهم حتى وإن 

كانت معرفتهم باللغة األملانية معرفة ضئيلة.

يتم خالل إختبار الكفاءة املعرفية األساسية فحص مقدرة أوالدك   ١

عىل الرتكيز وقدرتهم عىل التحصيل و يتم فحص التفكري الدال عىل 

اإلستنتاج وكذلك مخيلة التصور املكاين لديهم. 

االختبارات الفنية: يف اللغة األملانية والرياضيات واللغة اإلنجليزية   ٢

وذلك للتثبت من املستوى الذي وصل إليه أوالدك يف هذه املواد.

ويستطيع أوالدك يف مجال „ بيانات عن السرية التعليمية“ أن   ۳

يقدموا مثالً بيانات عن أخر مدرسة إلتحقوا بها خارج أملانيا، مام 

يساعد املدرسني واملدرسات لتقديم الخيارات املدرسية املناسبة 

ألوالدك.

ويف إختبار الكفاءة املنهجية يتم التحقق من مقدرة أوالدك عىل   ٤

التخطيط و من مقدرتهم عىل حل املشكالت.

ويتم التثبت يف إختبار الكفاءة املهنية من مقدرة أوالدك يف   ٥

املجاالت املهنية اآلتية: املجال الحريف املهني، واملجال الرتبوي 

املساعد و يف مجال إدارة املبيعات ويف مجال البحث والفحص ويف 

مجال اللغات واإلبتكار ويف املجال التجاري واإلداري. ويكن عن 

طريق  طرح أسئلة عن اإلهتاممات املهنية إستنتاج الطابع املهني 

املناسب لكل فرد.
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علق أحد املشاركني يف املرشوع بهذه الكلامت:

„أعجبني كثرياً أننا قمنا بهذا املرشوع الذي ساعدنا عىل إكتشاف جوانب 

القوة لدينا“. 

أوالدك
  سوف يكتشفون املجاالت التي يتمتعون فيها باملواهب أو بجوانب 

قوة.

  يستطيعوا أن يثبتوا مناحي القوة لديهم يف املجاالت املهنية وغري 

املهنية ويستطيعوا عن طريق ذلك اإلستفادة من جميع مقوماتهم 

الشخصية 

  سوف يحصلون عيل شهادة تشتمل عىل نتيجة اإلختبار، حيث 

أن املدرسني سوف يناقشون مع أوالدك النتيجة ويقدمون لهم ما 

يناسبهم من العروض التعليمية.

  ال يتم تقييم نتيجة اإلختبار بالدرجات ولن يتم وضع الدرجة يف 

الشهادة املدرسية.

وعربت إحدى املدرسات عن رأيها يف هذه الطريقة قائلة: „ُتكننا هذه 

الخطوات من إعداد الدرس بشكٍل أكرث تنوعاً وأكرث توجيهاً“.

املدرسات واملدرسون
  بوسعهم أن يختاروا اإلختبار الذي يقوم أوالدك بآدائه.

  يحصلون عىل معلومات عن طفلك بشكٍل رسيع و شامل وخالل فرتة 

زمنية طويلة.

  يستطيعون تقديم العروض التعليمية املناسبة ألوالدك.

.2p يتم تدريب املدرسني بشكل شامل عىل مرشوع  

وصفت األستاذة الدكتورة يوحنا فانكا من وزارة التعليم والبحث العلمي 

املرشوع بالكلامت اآلتية:

„يكنكم إختيار واحدة من 300 مهنة معتمدة يف املانيا. وقد يشكل 

ألبناءك إختيار املهنة املناسبة الكثري من الصعوبات بسبب تعدد املهن. 

ولذلك من األهمية مبكان أن يحدد أبناؤك املهنة التي تحقق لهم 

السعادة والتي توافق إهتامماتهم. ولذا يقدم برنامج التوجيه املهني 

املساعدة ألبنائك يف إكتشاف املواهب، كام أنه يقدم لهم إمكانية 

التعرف عىل مجاالت العمل املهني املختلفة.“ 

تحليل مواطن القوة
ما هي األهداف التي يطمح إليها املرشوع؟

  سوف نحدد إمكانيات أوالدك ومواطن قوتهم.

  وسوف يعرف أوالدك املهن التي تناسبهم.

  وبناًء عليه يكن تحديد الطريق املدريس واملهني الذي يكن أن

يسري عليه أوالدك. 

من يصلح ملرشوع 2P؟ 

  الطالبات والطلبة املهاجرين يف سن ١٠سنوات وحتى ٢٠ سنة )عىل 

سبيل املثال الطلبة امللتحقني بالفصول التمهيدية أو الفصول الخاصة 

بإثبات الكفاءة املدرسية(.

ما هي خطوات املرشوع؟

  نستعمل اللغة بشكٍل ضئيل ونراعي كل ثقافة عىل حدة. 

  املرشوع محدد بالسن )من سن �٠ إىل �٥ و من �٦ – ٢٠ سنة(.

  يعتمد عىل برنامج يف اإلنرتنت ويقدم تقييامً تلقائياً.

  يكن اإلستامع إليه أكرث من مرة بحيث يكن التثبت من التطور عرب 

فرتة زمنية أطول.


