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 هدایت تحصیلی –به صورت مجازی  نهمطرح درس روزانه کاروفناوری 
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 : هدایت تحصیلیموضوع درس 

 آمادگی جهت انتخاب رشته تحصیلی
 دقیقه07 مدت اجرا :

   :دبیرنام 

   مدرسه :

 نهم:  کالس

 
 شبکه شاد : مکان نفر    :  دانش آموزانتعداد 

 ســدریـــــــل از تــقبفعالیت های  الف: 

 اهداف و پیامدها سطح هدف

 جهت انتخاب مناسب رشته تحصیلی هدایت تحصیلی و حرفه ای آموزش هدف کلی

اهداف 

 ای  مرحله

 شود آشنا تحصیلی رشته و حرفه ، شغل با مرتبط کلیدی مفهوم چند با آموز دانش -1

 بداند را تحصیلی رشته انتخاب اثربخش و مرتبط عوامل تأثیر آموز دانش -2

 بشناسد را شایسته تحصیلی هدایت برای مختلف های گام آموز دانش -3

 .ببرد لذت مناسب تحصیلی رشته انتخاب از خود شناخت با آموز دانش -4
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 اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(

 انتظارات در پایان آموزش

 حیطه و سطح 

 در بلوم

 ملی درسی برنامه عناصر

 تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـالق

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

 ،پذیری مسئولیت ،مدیریت منابع مثل مهارت هایی فراگیر

 موثر می داندرا در آموزش این درس دقت  و ، کنجکاوی

 شناختی 

 درک و فهم
 * *  * تعقل

  *  * علم آگاهی - شناختی آشنا می شود. تحصیلی هدایت کلیدی با مفاهیم دانش آموز

  *  * علم آگاهی - شناختی را می شناسد. رشته بر انتخاب مؤثر دانش آموز عوامل

 و نیاز محیطی جنسیتی، شخصیتی، ویژگی براساسآموز دانش 

 خود را انتخاب می کند. تحصیلی رشتهبا دقت  جامعه امکانات

 حرکتی –روانی 

 دقت در عمل
  *  * اخالق

 تحصیلی، رغبت شخصیت ،انتخاب رشتهاز قبل دانش آموز 

استعداد و ارزش خود را می  ،تحصیلی تحصیلی، توانمندی

 شناسد

 شناختی 

 درک و فهم
  *  * اخالق

 رشته انتخاب بر تأثیرگذار محیطی در مورد عواملدانش آموز 

 ای خود تحقیق می کند حرفه  تحصیلی

 حرکتی –روانی 

 مشاهده و تقلید
 * *  * عمل

 دیگر معیارهای و عالقه و نیاز اساس بر تواند دانش آموز می

 کند. بررسی می و ارزیابی را مختلف های رشته

 شناختی

 تجزیه و تحلیل
  *  * عمل
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،  مشاور دبیر، با مشورت و خود شناخت به توجه دانش آموز با

 کند. می انتخاب، خود را با دقت رشته والدین اولیای مدرسه و

 حرکتی –روانی 

 دقت در عمل
 * *  * عمل

رئوس 

 مطالب

 مفاهیم اولیه

 ای  حرفه  وگروه تحصیلی رشته بر انتخاب مؤثر عوامل

 گام های هدایت تحصیلی مناسب

 اهمیت شناخت خود در هدایت تحصیلی

 انتخاب رشته

مواد و 

های  رسانه

 آموزشی

 رایانببه از اسببتفاده صببور  در میهبروف  .  رایانببه یببا گوشبی .  اینترنببت.  آموزشببی فبیلم  - کتبباب - شبباد شبکهه 

 تدریس فیلم و عهس.

 بینی پیش

 رفتار

  ورودی

 فراگیران :آیا 

ببا فراینبد انتخباب     – در مبورد شب ل آینبده خبود فهبر کبرده انبد       تبا ببه حبا      – از خود شناخت کامل دارنبد 

 در مورد رشته های درسی تحقیق کرده اند –رشته در دوران دبیرستان آشنا هستند 

ایجاد 

ارتکاط 

 اولیه 

  حضور و غیاب -سالم و احوا  پرسی 
 زمان

 دقیقه 3

بندی،  گروه

مد  و 

ساختار 

 کالسی

 . باشند حاضر شاد شکهه کالس در ساعت سر در آموزان دانش بایستی و باشد می مجازی صور  به کالس

ایجاد  روش 

و تداوم 

 انگیزه

. دهد ادامه آن در تحصیل به و کند انتخاب را مناسکی تحصیلی رشته که دارد حق آموز دانش هر

 و استعداد ها، ارزش ها، رغکت ها، توانمندی با آموز دانش باید مناسب و انتخاب درست برای

 تا شود آشنا دیگر، طرف از منطقه امهانا  همچنی  و جامعه های نیاز و طرف یک از شخصیت

 .برسد باشد، داشته درونی برایش رضایت که ای عاقال نه و منطقی گیری تصمیم به بتواند

 زمان

 دقیقه 3

ارزشیابی 

 آغازی 

 جاری درس از فهری بارش و قکلی های آموخته با متناسب سوا  طرح

 ؟ اید کرده فهر خود ش لی آینده به آیا -1

 ؟ دانید می را جامعه فردای ش لی نیاز آیا -2

 ؟ شناسید می را خود های توانایی و استعدادها  آیا -3

 ؟. کرد خواهد شما به کمهی چه تحصیلی های رشته صحیح شناخت -4

 زمان
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های  روش

 تدریس

 یشیو هم اند تیمفهوم، پرورش خالق افتیدر

 . مطالب توضیح و پاسخ و پرسش شیوه از تلفیقی

 . عکس و فیلم نمایش و اینترنت سیستم از استفاده 

 . جدید اطالعات سرچ جهت وب فضای از استفاده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مرحله حین تدریس ب : فعالیت
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 نرم افزار شادآماده سازی 

 پاورپوینت و ...... –اسالید  –آماده نمودن عکس 

 گروه شاد تأکید به فراگیران جهت رعایت اخالق در 

 حوصله در انتخاب هاتأکید بر دقت و صبر و 

 سفارش به تفکر عمیق و جواب واقعی به پرسش ها و کارهای کالسی
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  فعالیت فراگیران فعالیت دبیر

 

 

 
 تأکید بر داشتن دقت نظر در این پودمان 

گوش کردن و تأیید کردن نکات گوشزد شده و 

 جدی گرفتن بحث انتخاب رشته

 شنیدن با دقت و طرح سواالت توضیح مقدمات و صحبت های اولیه
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 توضیح اصطالحات مهم هدایت تحصیلی و حرفه ای
فراگیران پس از شنیدن صحبت های دبیر با طرح 

 سواالت خود یادگیری بهتری خواهند داشت
 

 

 

 زمان
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 ای حرفه وگروه تحصیلی رشته مؤثربرانتخاب عوامل توضیح
فراگیران پس از شنیدن صحبت های دبیر با طرح 

 سواالت خود یاد گیری بهتری خواهند داشت

 تحصیلی، رغبت تحصیلی، تأکید بر شناخت بیشتر شخصیت

 ارزش ها استعدادها، توانایی ها و تحصیلی، توانمندی

به موازات دبیر به صورت فردی با  آموزان دانش

 –استعداد ها و توانایی ها  -تفکر عمیق به شخصیت 

عالیق و آرزوهای خود فکر می  –امکانات  –ارزشها 

 کنند.

 تأکید بر شناخت نیازهای جامعه
و دبیر نیازهای  درگروه شادبا مشورت  آموزان دانش

 جامعه امروز و فردا را  بررسی می کنند.

 حل کارهای کالسی و پرسش ها کمک به

به موازات دبیر با نهایت دقت و   آموزان دانش

راستی به پرسش ها و کارهای کالسی این پودمان 

جواب می دهند این جواب ها در نهایت به 

 خودشناسی بهتر دانش آموزان کمک خواهد کرد

های  فعالیت

خالقانه 

 آموزان دانش

در حی  تدریس ای  پودمان، دانش آمبوزان بایبد ببا جبدیت و دقبت کبافی و وافبی بحبا را دنکبا  کبرده و ببا            

 گببروه شببادحوصببله کارهببای کالسببی را و پرسببش هببای دبیببر را جببواب دهنببد و فعا نببه در بحببا هببای      

مشارکت کنند. لذا دانش آموزانی کبه ایب  نهبا  را رعایبت کبرده یبا بهتبر خالقیبت هبا و توانبایی هبای خبود             

 را شناخته و آنها را به زبان بیاورند حتما باعا ایجاد تفهر در دیگران دانش آموزان می شوند.

 های تکمیلی ج : فعالیت
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 با توجه به معیارهای زیر نمره  ارزشیابی می دهد :دبیر پس از دیدن فعالیت های دانش آموزان 

تعامبل افبراد بببا    – در شبکهه شباد   کبارگروهی  –نشبان دادن عالقمنبدی    –جبدی گبرفت  بحبا    

تفهببر عمیببق و  –راسببت گببویی  –دقببت و ارافببت  –آینببده نگببری –جببواب بببه سببوا    –هببم 

........ 

 می گیرد.سپس دبیر برای فعالیت فراگیران نمره ارزشیابی در نظر 
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 بندی جمع

و ساخت 

 دانش جدید

بیبان خالصبه درس و مبرور آمبوزش هبا و دریافببت دیبدگاه هبای فراگیبران توسبا دبیبر و بیببان           

 نظرا  و آما  و آرزو ها توسا فراگیران  و سپس جمع بندی نهایی مطالب

 زمان
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تعیی  

تهالیف و 

 اقدام بعدی

 اما دبیر می تواند از دانش آموزان :ای  درس پروژه عملی ندارد 

 و ..................... –مصاحکه با افراد موفق  -پاورپوینت  –مستندسازی  –گزارش  –تحقیق 

 )برای معلم بفرستند(درخواست کند.

 دبیر ارسا  شوند. برایای  مطالب می تواند به صور  نسخه های الهترونیهی تهیه و 

 . دعو  نماید شاد جلسه بعد از مشاور مدرسه جهت صحکت در کالسهمچنی  دبیر می تواند برای 
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 معرفی منابع

 معرفی سایت کاروفناوری کالله 

 جهت دانلود فیلم های آموزشی مرتکا با هدایت تحصیلی و حرفه ای
 

 زمان

 دقیقه1

 


