يتم حساب الطريق:

مشروع الدولة "ال درجة دون اتصال" يدعم االنتقال من
المدرسة إلى العمل أو الدراسة .يبدأ التوجه الوظيفي في
الصف الثامن ويستمر خطوة بخطوة

المدرسة
agentur mark GmbH
Kommunale Koordinierung Hagen/EN
Ansprechpartnerin: Michaela Trzecinski

اختيار المهنة NRW

(مستمر)

التحليل المحتمل

(الفصل )8.1

التدريب الداخلي

(الفصل )9

مرافقة المشورة

(مستمر)

Eilper Straße 71-75

تخطيط الطريق

58091 Hagen
Tel.: 02331 488780

ابدأ :المدرسة

info@agenturmark.de
www.agenturmark.de

الهدف :الوظيفة  /الدراسة

"ال يوجد درجة بدون اتصال"
معلومات لآلباء واألمهات لالنتقال المدرسة – الوظيفه

تفاقية االتصال
تحديد المواقع

(الفصل )9/10

()EF

سلطة اتخاذ القرار
عنصر الممارسة

()Q1

سلطة اتخاذ القرار
المهنة  /الدراسة

)I (EF

)II (Q1

تقوية قرارك الخاص
الشباب يوطدون ويختارون خياراتهم المهنية  ،من خالل
الخبرة العملية
(سلطة صنع القرار األول والعنصر العملي).

تجارب انعكاسية

انظر الى االمام

الحياة العملية

التقليب األول

 :Fيعكس الشباب تجاربهم
الخاصة ويتعلمون ما يشكل
قرارً ا جي ًدا
(تحديد المنصب  ،وسلطة
اتخاذ القرار .)I

نهاية الفصل  9أو
المستوى األعلى :في
"اتفاق اتصال" مكتوب
 ،يحدد الشباب أهدافهم
والخطوات التالية.

لصف التاسع:
يتعرف الشباب على
المتطلبات والعمليات
في الشركات خالل
فترة تدريب تدوم من
أسبوعين إلى ثالثة
أسابيع( .عملي)

الصف الثامن :خالل الزيارات
التي تستغرق يومًا واح ًدا للشركة
أو المؤسسة التعليمية  ،يحصل
الطالب على ثالثة حقول مهنية
تتناسب مع قدراتهم.
(بحث مهني لمدة  3أيام)

المهنية  /الطالب

ممارسة كثير

جميع عناصر التوجه المهني تبني على بعضها
البعض وتوفر في نهاية الوقت الدراسي المزيد
من الوضوح و الثقة في االختيارالدراسي.

من الصف التاسع :بالنسبة للطالب الذين ال يزالون
غير متأكدين من اختيارهم الوظيفي  ،هناك
عروض دعم أخرى.
(دورات عملية  ،تدريب على المدى الطويل)

اساس
الصف الثامن :يكتشف
الطالب في إطار التوجيه
المهني  ،ما يمكن وما
شابه وماذا يوجدون فيها.
(تحليل المحتملين)

مشاورة تكميلية

ال شيء يضيع

المصاحبة للفصل  :8يكتشف الشباب قدراتهم ومصالحهم ويرافقهم
مشورة منتظمة حول جميع عناصر التوجه المهني.

يرافق من الصف  8في (مجلد الخيارات الوظيفية)،على سبيل
المثال .بينما يمر اختيار المهنة  ، NRWيجمع الطالب مراحل
توجههم المهني.

