درس | السنة الدراسية 9-7

الخرافات حول
اختيار املدرسة الثانوية

الخرافات حول اختيار املدرسة الثانوية

مقدمة

يتحدث الطالب يف هذا الدرس عن الخرافات األكرث شيوعاً حول الدراسة يف املدرسة الثانوية واختيار املدرسة الثانوية .من خالل
إعطاء الفرصة للطالب للتحقيق والعمل حول الخرافات األكرث شيوعاً املتعلقة باملدرسة الثانوية ستتوفر لديهم كفاءات أفضل
للقيام باالختيارات وصورة أكرث وضوحاً عن التعليم املهني .ويتم إنهاء الدرس بالتفكري يف الصف الكامل حول التأثريات التي تحدث يف
املجتمع إذا ما اختار الطالب دراستهم عىل أساس خاطئ.

الجامعات املستهدفة
•املرحلة العليا من املدرسة األساسية
•تعليم اللغة السويدية لألجانب
•صفوف الربامج التمهيدية
•الربامج التمهيدية

الهدف
الغرض من الدرس هو دعم الطالب يف اختياراتهم لالنتقال من املدرسة األساسية إىل املدرسة الثانوية من خالل الحديث والتفكري حول الخرافات األكرث شيوعاً بشأن
اختيار املدرسة الثانوية.

نصيحة
•ابدأ بقراءة دليل الدرس.
•قم بتكوين فكرة عن كيفية استعامل املواد مع طالبك.
•تحتاج أيضاً أنت والطالب إىل اإلنرتنت وحاسوب أو حاسوب لوحي.
•قم أيضاً بتحضري العمل عن طريق نسخ املواد للطالب.

هل تريد معرفة املزيد؟

مصلحة شؤون املدارس عن الخرافات األكرث شيوعاً حول اختيار املدرسة الثانوية
DinTalang
خرائط املستقبل
زيارات افرتاضية ملواقع عمل
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دقيقة

صحيح أو خطأ حول اختيار املدرسة الثانوية
مناقشات يف الصف الكامل
اقرأ املزاعم التالية الواحدة تلو األخرى واطلب من الطالب اإلجابة إن كانوا يظنون أن ما يقال صحيح أم خاطئ .ال ترتدد يف ترك الطالب يقدمون آرائهم وتربيراتهم
الخاصة بهم .تم جلب الخرافات من مواد مصلحة شؤون املدارس الخاصة باملرشدين الدراسيني واملهنيني عىل املوقع .skolverket.se

خرافة” :اختيار املدرسة الثانوية يقرر كافة مستقبلك”
اإلجابة :ال ،إنه عبارة عن اختيار الدراسة األساسية فقط .بعد الدراسة يف املدرسة الثانوية ميكنك االختيار بني العمل أو مواصلة الدراسة يف التعليم العايل.
رشح :يظن معظم الطالب أن اختيار املدرسة الثانوية يحدد ماذا سيفعله املرء طوال حياته .ولكن األمر ليس كذلك .اختيار املدرسة الثانوية هو اختيار الدراسة األساسية
التي ميكنك فيام بعد االستمرار يف تكملتها.

خرافة” :من األهمية مبكان أن تجد مدرسة تكون منسجامً فيها”
اإلجابة :ال ،األهم هو القيام باختيار عىل أساس االهتاممات واملهارات ،باإلضافة إىل أن يؤدي االختيار إىل عمل تكون سعيدا ً فيه.
رشح :اختيار املدرسة الثانوية هو فرصة فريدة لتوسيع شبكة العالقات االجتامعية وإيجاد أصدقاء جدد يشاركونك االهتاممات التي لديك.

خرافة” :اخرت برنامجاً نظرياً ليك تبقى جميع األبواب مفتوحة أمامك”
اإلجابة :إن حرية االختيار هي نفسها أو رمبا أكرث عند دراسة برنامج مهني .يوجد برامج مهنية لعدد كبري من املهن املثرية .كام ميكنك أيضاً اختيار دورات إضافية بجانب
الربنامج املهني ليك تحصل عىل أهلية أساسية لاللتحاق بكلية جامعية.
رشح :إذا اخرتت برنامجاً مهنياً فإنك تحصل أيضاً عىل أهلية االلتحاق بكلية جامعية باإلضافة إىل إمكانية العمل مبارشة بعد إنهاء املدرسة .عن طريق الربنامج املهني
تبقى جميع األبواب مفتوحة للعمل ولاللتحاق بكلية جامعية عىل حد سواء.
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خرافة”:الجامعةأفضلمنالتعليماملهني”
اإلجابة :الدراسة الجامعية ليست ال أفضل وال أسوأ من الدراسة املهنية .يجب بدالً من ذلك إجراء االختيار انطالقاً من املهارات واالهتاممات وفرص العمل.
رشح :بعد التخرج من دراسة مهنية لديك فرصة كبرية يف أن تحصل عىل عمل مبارشة بعد إمتام الدراسة ( .)%86كام يوجد إمكانية لتأسيس رشكة خاصة واملساهمة يف
تطور املجتمع بطرق مختلفة.

خرافة”:الدراسةاملهنيةالتعطيكأيأهليةلاللتحاقبكليةجامعية”
اإلجابة :كالّ ،ميكن للجميع الحصول عىل أهلية االلتحاق بكلية جامعية ،مبا يف ذلك بعد الدراسة يف الربامج املهنية.
رشح :مهام كان الربنامج املهني الذي تختاره فلديك الحق دامئاً ،يف غضون ال  2500نقطة التي يتكون منها الربنامج ،يف دراسة دورات تعطيك األهلية األساسية لاللتحاق
بكلية جامعية.

خرافة” :بعد املدرسة الثانوية يكون من الصعب الحصول عىل عمل”.
اإلجابة :ال ،بعد دراسة برنامج مهني يحصل عدد كبري من الطالب عىل عمل %86 .من الذين يتخرجون من دراسة مهنية يحصلون عىل عمل أو يؤسسون رشكة خاصة يف
غضون ستة أشهر.
رشح :أثناء السنوات القادمة سيستمر الطلب عىل القوى العاملة يف غضون جميع اختصاصات الربامج املهنية تقريباً.

خرافة” :إذا كنت تريد العمل يف الخارج فينبغي أال تدرس برنامجاً مهنياً”
اإلجابة :كالّ ،بعد إمتام برنامج مهني ميكنك العمل يف السويد ويف الخارج عىل حد سواء.
رشح :إن ميزة الربامج املهنية هي أنها تعطيك معارف مهنية مبارشة بعد املدرسة الثانوية ،وهي معارف مطلوبة يف السويد ويف الخارج عىل حد سواء.

خرافة” :الربامج املهنية تناسب أولئك الذين ال يريدون الدراسة”
اإلجابة :متاماً مثل الربامج النظرية فإن الربامج املهنية لديها أيضاً متطلبات أكادميية عالية.
رشح :بغض النظر عن الربنامج الذي تختاره يف املدرسة الثانوية فإنك تدرس دامئاً نفس املواد التي درستها يف املدرسة األساسية ،عىل سبيل املثال السويدية واالنكليزية
والرياضيات.

خرافة” :التعلم كتلميذ حرفة يناسب أولئك الذين ليست لديهم املقدرة يف متابعة دراسة أخرى”
اإلجابة :ال بالعكس ،التعلم كتلميذ حرفة يتطلب املزيد من الجهد.
رشح :عندما تقوم بالتعلم كتلميذ حرفة فإنك تذهب إىل موقع العمل عىل األقل خالل منتصف الوقت .هذا يعطيك فرصة فريدة لتعلم مهنة ،ولكن يتطلب منك الكثري أيضاً
بصفتكفرد.
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دقيقة

األسباب املقنعة الختيار املدرسة الثانوية
اطلب من الطالب العمل اثنان اثنان ومتابعة ما قيل عن الخرافات حول اختيار املدرسة الثانوية عرب املناقشة عن الحالة التالية.
"لديك صديق يريد البدء بدارسة برنامج مهني ،ولكنه يرتدد لعدة أسباب .تحدثوا عن األسباب املقنعة التي ميكنكم استعاملها ملساعدة الصديق يف االستامع إىل
اهتامماته والقيام باالختيار الصحيح؟"

15

دقيقة

االختيار املهني والتأثريات عىل املجتمع
قم بإنهاء الدرس يف الصف الكامل عرب مناقشة تأثريات االختيار املهني عىل املجتمع انطالقا من التساؤل التايل:
كيف يتأثر املجتمع واألفراد إذا اختار الطالب دراساتهم ومهنهم عىل أساس خاطئ ،عىل سبيل املثال انطالقا من الخرافات حول اختيار املدرسة الثانوية؟

مقرتحات للتعمق
هل الربنامج املهني اختيار مناسب لك؟ اطلب من الطالب إجراء االختبار عىل .DinTalang.se

امليض قدماً
واصلوا العمل باملزيد من التامرين بهدف دمج االرشاد الدرايس واملهني داخل حجرة الصف
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معداتالطالب
األسباب املقنعة الختيار املدرسة الثانوية

العمل اثنان اثنان

قوموا مبتابعة ما قيل عن الخرافات حول اختيار املدرسة الثانوية عرب املناقشة عن الحالة التالية.
"لديك صديق يريد البدء بدارسة برنامج مهني ،ولكنه يرتدد لعدة أسباب .تحدثوا عن األسباب املقنعة التي ميكنكم استعاملها ملساعدة الصديق يف االستامع إىل
اهتامماته والقيام باالختيار الصحيح؟"

االختيار املهني والتأثريات عىل املجتمع
يف الصف الكامل
قم بإنهاء الدرس يف الصف الكامل عرب مناقشة تأثريات االختيار املهني عىل املجتمع انطالقا من التساؤل أدناه.
كيفية تأثر املجتمع واألفراد إذا اختار الطالب دراساتهم ومهنهم عىل أساس خاطئ ،عىل سبيل املثال انطالقا من الخرافات حول اختيار املدرسة الثانوية.

هل تريد معرفة املزيد؟

DinTalang

زيارات افرتاضية ملواقع عمل
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الصلة بالربامج الدراسية
العلوم االجتامعية

•تغريات سوق العمل والحياة العملية ورشوطها ،عىل سبيل املثال بيئة العمل وقانون العمل .املسارات
الدراسية واختيار املهن واملقاولة يف مجتمع عاملي .بعض األسباب وراء اختيار الفرد
للمهنة واالختالفات بني الرواتب.
•أهمية الرقمية لتطور املجتمع يف مختلف املجاالت ،عىل سبيل املثال التأثري عىل
سوق العمل والبنية التحتية ،باإلضافة إىل تغري املواقف والقيم.

السويدية

•اسرتاتيجيات لتحرير أنواع مختلفة من النصوص مع تكييفها لتكوينها النموذجي وميزاتها
اللغوية .تحرير نصوص يوجد فيها تناسق بني الكلامت والصور واألصوات ،مع استعامل وسائل رقمية ودون استعامل الوسائل الرقمية عىل حد سواء.
•تحرير وتصميم النص مبساعدة الوسائل الرقمية .الوظائف املختلفة للمعالجة اللغوية

•عروض وروايات شفوية موجهة لجهات مختلفة ،عن مواضيع من املدرسة ومن
الحياة املجتمعية .تكييف اللغة واملحتوى والتخطيط حسب الغرض واملستلم .وسائل مساعدة مختلفة ،عىل
سبيل املثال وسائل إعالم رقمية وأدوات رقمية لتخطيط وتقديم العروض الشفهية.
•نصوص تفسريية ووصفية وتحقيقية وتعليمية ومنا ِقشة ،عىل سبيل املثال نصوص صحفية،
نصوص علمية ،وصوف وظيفية ومدونات .أهداف النصوص ومحتواها وتكوينها
وميزاتها اللغوية.

الصلة بوجهات نظر يف مجال تعليم اللغة السويدية لألجانب وتعليم الكبار

يجب أن يحفز تعليم الكبار إىل اإلبداع والفضولية والثقة بالنفس باإلضافة إىل الرغبة يف تجربة األفكار الجديدة وتحقيقها يف إجراءات مختلفة وحل املشاكل .يجب أن يساهم تعليم الكبار يف أن يطور
جميع الطالب طريقة ترصف تعزز روح املقاولة وتأسيس رشكة والتفكري االبتكاري ،مام يزيد من إمكانيات الطالب للعمل يف املستقبل ،سواء كان عن طريق املقاولة أو التوظيف .يجب أن يضمن تعليم
الكبار أن يحصل الطالب عىل معارف أساسية عن سوق العمل.
كام يجب أن يساهم تعليم الكبار أيضاً ،يف مجتمعنا الرقمي اليوم ،يف تطوير كفاءات الطالب الرقمية .يجب أن يساهم التعليم يف أن يطور جميع الطالب تفاهامً لكيفية تأثري الرقمية عىل تطور الفرد
واملجتمع .ويجب أن ت ُتاح الفرصة لجميع الطالب لتطوير مقدراتهم يف استعامل التكنولوجيا الرقمية .ويجب أن ت ُعطى لهم أيضاً إمكانية الوصول إىل مواقف منتقدة ومسؤولة تجاه التكنولوجيا الرقمية،
ليك ميكنهم فهم اإلمكانيات واملخاطر عىل حد سواء ،وليك ميكنهم تقييم املعلومات .من خالل هذه املعارف وطرق الترصف املوصولة بالكفاءات الرقمية واملقاولة والتفكري االبتكاري ،سيتطور لدى
الطالب مقدرات مهمة للحياة العملية واملجتمعية وملواصلة الدراسة كذلك.
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WorldSkills
هدف  WorldSkills Swedenهو رفع مستوى نوعية
الدراسات املهنية ومكانتها واالهتامم بهاWorldSkills .
 Swedenهو تعاون بني اتحاد رجال األعامل السويديني
واالتحاد العام لنقابات العامل يف السويد والدولة ،عن طريق
مصلحة شؤون املدارس ووزارة التعليم ومصلحة الكلية
الجامعية املهنية .حصل هذا املرشوع عىل متويل من
االتحاد األورويب/الصندوقاالجتامعياألورويب.

worldskills.se | info@worldskills.se | +46 (0)8-123 45 67

