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قبيل الدورة التطبيقية  PRAOو
التدريب العميل

قبيل الدورة التطبيقية PRAO
والتدريب العميل
مقدمة

يحصل الطالب يف هذا الدرس عىل دعم لدمج خرباتهم من الدورة التطبيقية  Praoوالتدريب العميل يف العمل املدريس.
يقوم الطالب بتحضري وتحرير دفرت مذكرات عن الخربات التي حصلوا عليها يف الرشكات ومتابعتها.

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

الهدف
الغرض من املواد هو أن ت ُتاح الفرصة للطالب للنقاش والتفكري حول اختيار املدرسة الثانوية واختيار املهنة واملستقبل .وستساعد املواد الطالب يف فهم إمكانيات
العمل واملهن التي تعرضها مختلف الرشكات.

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؟

DinTalang

خرائط املستقبل
زيارات افرتاضية ملواقع عمل
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عن الدورة التطبيقية  PRAOوالتدريب العميل

الدورة التطبيقية  Praoوالتدريب العميل هي عنارص مهمة من عمل املدرسة يف تعليمها عن الحياة العملية وتحضري الطالب ليك ميكنهم اتخاذ قرارات بشأن
مستقبلهم بصورة مستقلة.
ويتعلم الطالب املزيد عندما تكون الدورة التطبيقية  Praoوالتدريب العميل جزءا ً من التعليم النظري .مام يعني أنه من املهم أن يتم ربط الدورة التطبيقية
 Praoوالتدريب العميل بالدورات التي يتم تعليمها يف املدرسة ودمجها يف التعليم .يجب أن يتم هذا التعليم ضمن إطار بضعة مواد دراسية.
”ليك ميكن للطالب االنتفاع من أكرب قدر ممكن من الخربات أثناء الدورة التطبيقية  Praoيجب دمج الدورة التطبيقية يف التعليم ويجب
أن يكون هدف وغرض الدورة التطبيقية واضحني لكل طالب قبل أن يذهب إىل موقع العمل .ينبغي دمج تخطيط الدورة التطبيقية Prao
والخربات منها يف مختلف مواد املدرسة األساسية مع أن تكون نقطة االنطالق األمور التي يعتربها املعلمون واملديرون مناسبة عىل املستوى
املحيل”.
(املصدر :مصلحة شؤون املدارس)

من بني اإلمكانيات املتوفرة لربط الدورة التطبيقية  Praoوالتدريب العميل بالتعليم هو القيام بتامرين تدمج فرتة التواجد يف الرشكة مع بضعة مواد دراسية.
ينبغي البدء باملرشوع أسبوع قبل بداية الدورة التطبيقية  Praoوالتدريب العميل وينبغي أن يستمر أثناء فرتة التواجد يف الرشكة ثم إنهائه بتقرير وتقييم عندما
يرجع الطالب إىل املدرسة.
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60

دقيقة

واجب تحضريي – تحقيق
أطلب من الطالب تحضري أنفسهم للدورة التطبيقية  Praoوالتدريب العميل عن طريق االستفسار عن املهنة والرشكة التي سيذهبون إليها .انطلق من موقع
الرشكة و.Arbetsförmedlingen.se - Yrkeskompassen

أثناء الدورة التطبيقية / Praoالتدريب العميل  -واجب دفرت املذكرات
اطلب من الطالب تحرير مالحظات يف دفرت املذكرات كل يوم أثناء الدورة التطبيقية  Praoأو التدريب العميل .الهدف هو أن يفكر الطالب بصورة معمقة حول األيام
التي ميضونها هناك وماذا يجوز لهم فعله ومعايشاتهم وخرباتهم.

60

دقيقة

املتابعة والتقرير
استغل الفرتة بعد الدورة التطبيقية  Praoوالتدريب العميل للحديث عن خربات الطالب .استعمل التحضريات ودفاتر املذكرات كنقطة انطالق واطلب من
الطالب تحضري عروض عن الرشكات التي كانوا فيها مع االستعانة بدفاتر املذكرات.

امليض قدماً

واصلوا العمل باملزيد من التامرين بهدف دمج االرشاد الدرايس واملهني داخل حجرة الصف.
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صفحةالطالب

ملاذا الدورة التطبيقية PRAO؟
•تساهم الدورة التطبيقية يف إعطائك معارف عن الحياة العملية من خالل خرباتك الخاصة بك.
•كام تعطيك الدورة التطبيقية  Praoخربات من قطاع مهنية وبيئات عمل مختلفة.
•وهذه الخربة ستساعدك يف التفكري حول اختيار الدراسة واملهنة.
•كام ميكنك التعرف عىل أصدقاء وناس جدد.

قامئة املراجعة
•متى ويف أي مكان سوف تلتقي باملرشف عليك يف أول يوم؟
•ما هي املالبس التي سوف ترتديها؟
•كيف ستذهب إىل هناك؟
•يف أي مكان ستتناول وجبة الغذاء؟

5

مترين تحضريي  -تحقيق
حرض نفسك للدورة التحضريية  Praoوالتدريب العميل عن طريق تعلم املزيد عن الرشكة التي ستذهب إليها .اطلع عىل موقع الرشكة عىل اإلنرتنت واجمع أكرث
قدر ممكن من املعلومات عنها .إليك بعض األمور التي ميكنك البحث عن معلومات عنها:
•كم عدد الذين يعملون يف الرشكة؟
•ما هي أنواع املهن املوجودة يف الرشكة؟
•ماذا تصنع الرشكة أو ماذا تبيعه؟

إذا كان لديك املزيد من الوقت:

اطلع عىل موقع مكتب العمل ،Yrkeskompassen ،واستفرس عن املعلومات والتوقعات املستقبلية الخاصة مبهنة موجودة يف الرشكة التي ستذهب إليها.

أثناء الدورة التطبيقية  praoأو التدريب  -واجب دفرت املذكرات
قم بتحرير مالحظات يف دفرت املذكرات كل يوم أثناء الدورة التطبيقية  Praoأو التدريب العميل.
قم بوصف نهارك يف الرشكة وماذا تفعل هناك وخرباتك .إليك بعض األمثلة عن األمور التي ميكنك االنتباه إليها:
•كيف يسري يوم عمل معتاد؟
•ما هي املهام الوظيفية التي يجوز لك فعلها؟
•يف نظرك ،ما هي الصفات املميزة املطلوبة للعمل يف هذه املهنة؟

املتابعة والتقرير
انطلق من تحضرياتك ومن دفرت املذكرات لتحرير عرض عن الرشكة التي كنت فيها.
إليك بعض األمثلة عن األمور التي ميكنك ذكرها يف العرض:
•ما هي فكرة العمل يف الرشكة؟
•ما هي أنواع البضائع أو الخدمات التي تصنعها الرشكة أو تعرضها؟
•هل الرشكة موجودة يف بضعة بلدان؟
•ما هي املهام الوظيفية التي قمت بها؟
•ما هي الشهادات أو الدراسة املطلوبة للعمل هناك؟

هل تريد معرفة املزيد؟
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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 املهنة واملقاولة يف مجتمع عاملي .بعض األسباب وراء اختيار الفرد
للمهنة واالختالفات بني الرواتب.
•االرتباط املوجود بني األرس املعيشية والرشكات والحالة االقتصادية يف املجتمع .أسباب التغريات التي تحدث يف
اقتصاد املجتمع والتأثريات التي تؤديها عىل األفراد واملجموعات.
•أهمية الرقمية لتطور املجتمع يف مختلف املجاالت ،عىل سبيل املثال التأثري عىل
سوق العمل والبنية التحتية وتغري املواقف والقيم.

الفنون الرسمية

•جمع بني رسوم وأصوات ونصوص يف إبداع فني خاص
•عروض اإلبداع الفني الخاص
•األشكال واأللوان ومجموعات الصور وخصائصها الحاملة للمعاين وكيف ميكن
استعاملها يف األعامل اإلبداعية الفنية

الجغرافيا

•يف أي أماكن يتم تصنيع واستهالك مختلف البضائع والخدمات وكيفية نقل البضائع .كيفية تغري كسب عيش
الناس ومناذج ترصفاتهم مع مرور الوقت.

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.

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

