
 

 pdf مقدمة بحث جاهز لمادة التربية المهنية

إن التربية المهنية هي المجال العلمي والتعليمي لشريحة واسعة من الطالب الذين يرغبون؛ باكتساب مهارات عملية بشكل 

يتمتعون بمواهب صناعية، أو تقنية، أو زراعية، أو باالقتصاد والتدبير المنزلي، مباشر، وكذلك هي مجال للطالب الذين 

للتعبير والتنفيذ لتلك المواهب، بحيث يخرجون مواهبهم وأفكارهم المختزنة إلى واقع ملموس، ويبدعون بتنفيذ تلك المواهب 

 .واألفكار

 جاهز للطباعة والتحميل pdf بحث عن لغة الجسد وأنواعها وأهميتها في التواصل: شاهد أيًضا

 بحث جاهز لمادة التربية المهنية

سواء أكانت ذاتية أو منهجية، وتقوم  تعمل مادة أو مسار أو اختصاص التربية المهنية على تنمية الخبرات والمعارف التعليمية،

بإجراء التجارب العملية والحياتية بالتطبيق على أرض الواقع، وتساعد طالب التعليم على النجاح في المجال الذي يبرع فيه، 

ودة كما أن هذا االختصاص يعمل على تأمين المهنة العملية للطالب، وكذلك يؤمن العمالة لسوق العمل بشكل علمي وخبرات بج

 .عالية، بحيث أن الطالب عندما يدخل سوق العمل يكون دخوله بقوة الخبرة

 .ونتناول في هذا البحث العديد من الفقرات التي تسلط الضوء بشكل واضح على التربية المهنية فيما يأتي منها

  pdfبحث عن الكربوهيدرات جاهز للطباعة: شاهد أيًضا

  ما هو مفهوم التربية المهنية

إن التربية المهنية هي نظام أو مسار أو منهج دراسي مدرسي غير أكاديمي يقوم بتعليم المهنة، كما أنه يطلق عليه في كثير من 

دان التعليم المهني، ويطلق أيضاً عليه اسم التعليم الصناعي، ألنه يعلم الصنعة، وقد مر هذا النوع من التعليم بمراحل من البل

التطور بحسب حاجة سوق العمل، فشكله اآلن يختلف عن القرن التاسع عشر أول بداية تعليمه للطالب، حيث أن هناك 

 .قطاع العام لتخريج الكفاءات المتميزة بخبرتها ومهارتها ومعارفهامؤسسات تقوم بتدريب الخريجين بتمويل من ال

  أهداف التربية المهنية

 :تتعدد أهداف التربية المهنية وتتنوع، ويمكن لنا أن نورد هنا العديد من تلك األهداف فيما يلي

 التعريف بأهم وقيم وسلوكيات العمل. 

 التعامل بإيجابية مع طبيعة العمل وضغوطه. 

  احتياجات سوق العملتوضيح. 

 تفهيم التدريب على أساليب تطوير الذات. 

 توضيح معايير الحصول على الوظيفة المتاحة. 

 اإللمام بمعارف كتابة وملء النماذج الخاصة بالتوظيف. 

 تعليم كتابة خطوات السيرة الذاتية بشكل صحيح. 

 تعليم كيفية االستعداد إلجراء المقابلة الشخصية للتوظيف. 

  نماذج التقارير وتعليم كيفية إعدادهاصياغة. 

 تعليم كتابة مذكرة داخلية للعمل. 

 توضيح أهمية االنضباط الذاتي في العمل. 

 تعليم اكتساب الثقة بالنفس. 
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  خصائص التربية المهنية 

 :تتميز التربية المهنية بمجموعة من الخصائص التي يمكن أن نجملها وفق اآلتي

  المجتمعات البشرية ما يرْفدها من القوى العاملة بكل االختصاصات المهنية التي تحتاجها تمنح التربية المهنية كل

 .تلك المجتمعات

 تمنح الطالب كل المهارات والخبرات والمعارف العملية في مختلف المجاالت. 

 تعمل التربية المهنية على تدريب التالميذ بشكل تطبيقي على المهن. 

 لتجارب العملية ومساهمتهم بالمشاركة بتنفيذها مثل زراعة نبات معينتعلم الطالب من خالل إجراء ا. 

 مواضيع التربية المهنية

 :إن المواضيع التي يتم تناولها في منهاج التربية المهنية متنوعة ونورد هنا البغض منها على سبيل المثال بالتعداد اآلتي

 في المجال الصناعي يتم تعليم ما يلي: 

o الكهرباء. 

o الت المكتبيةصيانة اآل.  

o االتصاالت. 

o صيانة الراديو والتلفزيون. 

o أجهزة الحاسوب. 

o  اإللكترونيات الصناعية.  

o الميكانيكا. 

o  السباكة. 

o النجارة.  

o الديكور. 

 في المجال الزراعي يتم تعليم: 

o رعاية النبات. 

o زراعة األشجار. 

o صيانة التربة ورعايتها. 

o إجراء التجارب الزراعية. 

  المنزلي يتم تعليم الفتيات على التدبير لشؤون المنزل وإصالح الثياب وبعض األشياء األخرى في مجال االقتصاد. 

 في مجال الفندقة والسياحة تعليم الطالب على مسك السجالت واستقبال الزبائن. 

  مادة المهارات المهنية

داع واالبتكار والمرونة في تأدية مجاالت إن مادة المهارات المهنية تعنى بإكساب الطالب للمهارات المهنية والتطور واإلب

   العمل، بحيث تكون مهارة الطالب عندما يكون عامالً له البصمة المتميزة والخاصة بقيامه بنجاح العمل،



 

يحملون نفس الشهادة التعليمية ،   وهذه البصمة هي التي تّميزه عن غيره من زمالء العمل في الحياة العملية، حتى ولو كانوا

د اكتسب في ميدان الحياة العملية مهارات مهنية جديدة يضيفها إلى مهاراته المكتسبة سابقاً، وتصبح مسألة المهارة مسألة فهو ق

 .تراكمية تتطور بشكل تدريجي في مسيرة الحياة العملية

  pdfبحث عن االحتكاك في الفيزياء جاهز للطباعة: شاهد أيًضا
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ونختم بحثنا الذي قدمناه حول مادة التربية المهنية بعد أن قمنا بتعريف هذه المادة، كما قمنا بإلقاء الضوء بشكل واسع على 

 .مهنية وخصائصها التي تتميز بالعديد منها، وقدمنا التعريف الوافي للمهارة المهنيةأهداف التربية ال
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