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في المدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػة (االجتماعي- النفسي )الخػػػػػػطة السػػػػػػػنوية لمػمػػػػػػػػػػػرشػػػػػػػػػػػػػد   
 

:   الخطة اإلرشادية في المدرسة  
رشادية لفئة محددة أو عامة من  ، ويتم تحديدىا من خالل عدة (الطالب- التالميذ)ىي الطريقة المخططة والمحددة والمنظمة ضمن أسس عممية لتقديم خدمات توجييية وا 

 والوضوح عمى أن ُتراعي ىذه الخطة التنظيم (االجتماعي- النفسي)بالتعاون مع  الجياز اإلداري والتدريسي والمرشد  عمل وضع خطة  اإلرشاد إلىعمميةتحتاج . أىداف
  . التربوية الموضوعيةوأال تكون مخالفة لألىداف

  : ُيراعى األمور اآلتية في وضع الخطة
. بعد مناقشتيا مع مدير المدرسة لممدرسةاإلرشادية المشكالتتحديد  -1  
. في سمم األوليات حسب أىميتيااإلرشادية  المشكالتترتيب -2  
. في المدرسةاإلرشادية العامة والخاصة لمخطة األىدافتحديد  -3  
، برامج تنفيذىا(تطبيقيا) والوسائل المساعدة لتحقيق أىداف الخطةواألساليبتحديد الطرق  -4  
.في تنفيذ الخطة المشاركة تحديد الجيات والعناصر -5  
.بحيث ال تتضارب مع الخطة الدرسية  اإلرشادية المناسبة لتنفيذ الخطةاألوقاتتحديد  - 6  
. شيرياً تحديد المدة الزمنّية التي يتطمبيا تنفيذ الخطة -7  
. تكون الخطة مرنة قابمة لمتعديل أن-8  
.ترك ىامش في الخطة لمتعامل مع الحاالت الطارئة -9  

في مديريات التربية أثناء جوالتيم عمى  (االجتماعي- النفسي ) من قبل أعضاء دائرة اإلرشاد النفسي واالجتماعي وموجيي اإلرشاد :لياتقوّيم الخطة وتحديد وسائ -10
.(ليات عمل جديدة بيدف التنفيذآ البدائل وإيجادوالعمل عمى  -لم ينفذ ما -نفذ  ما)المدارس من حيث   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.(التالميذ- الطالب) جميع  بيناإلرشادي  آلية العملنشر -  
. والتعميمّية والتدريسّيةاإلدارّية الييئة أعضاء بين اإلرشادي  آلية العملنشر -  
. والبيئة المحميةاألمور أولياء بين اإلرشادي  آلية العملنشر -  
. م12/12/2006تاريخ  (4/3)3012/543ملء السجالت المناسبة المعممة في الكتاب الوزاري رقم -   
.والعمل عمى معالجتيا من المشكالت السموكّية داخل المدرسة  الحدّ -  
.(لمتالميذ والطمبة) ووضع الخطط التربوّية الفردّية والجماعّية  المناسبة والنفسّية واالجتماعّيةتعّرف حاجات الطمبة الممحة وتقديم االستشارة التربوّية -  
. والعمل عمى وضع برامج خاصة لتدعيم تفوقيم(التالميذ والطالب المعاقين) و المتفوقين دراسياً (التالميذ -  الطالب)تحديد -  
.العمل الميني لدى الطالب في ضوء حاجة المجتمع لمتنمية التوجيو الميني نحوباإلرشاد والقيام  -  
.مساعدة الطمبة المستجدين عمى التكيف مع البيئة المدرسية -  
.(االجتماعّية-النفسّية-التربوّية-الصحّية)العمل عمى تحقيق مبادئ التوعّية الوقائّية السميمة في الجوانب -  
.الخ ....العنف- التسرب- العدوان -الحّد من الظواىر السمبّية كالتدخين -  
 

 اإلرشادية الخطة ومف أىداؼ

 .ومدير المدرسة (االجتماعي- النفسي)تنفيذ الخطة السنوّية اإلرشادّية يقع عمى عاتؽ المرشد  : مالحظة
 



 
 

 األساليب والطرؽ التي يمكف مف خالليا تحقيؽ األىداؼ األىػػػػػػػػػػػػػػداؼ تسمسؿ
 .عقد اجتماعات فردية وجماعية مع أعضاء الييئة اإلدارية والتدريسية- . نشر آلية العمؿ اإلرشادي بيف أعضاء الييئة اإلدارية والتدريسية -1

 .إشراؾ مدير المدرسة والمعمميف في مناقشة الخطة- 
 

 .حصص التوجيو الجمعي في الصفوؼ- نشر آلية العمؿ اإلرشادي بيف الطمبة  - 2
إعداد نشرات إرشادية مف قبؿ المرشد وشرح مضموف النشرات اإلرشادية المعممة مف قبؿ - 

 .توظيؼ اإلذاعة المدرسية ومجالت الحائط- دائرة اإلرشاد- مديرية البحوث
 .المشاركة الفعالة في اجتماعات  مجالس أولياء األمور- نشر آلية العمؿ اإلرشادي بيف أولياء األمور والبيئة المحمية  -3

 .إشراؾ األولياء في الندوات والمحاضرات المعدة ضمف النشاطات اإلرشادية في المدرسة- 
االستفادة مف البطاقة اإلرشادية مف خالؿ حصص التوجيو الجمعي و المقاءات الفردية - . تعّرؼ حاجات الطمبة الممحة والتعامؿ معيا حسب أولويتيا - 4

 .والجماعية لمطمبة
 .ومحاولة عالجيا (الطالب- التمميذ)دراسة حالة - . اإلسياـ في حؿ المشكالت الفردية -5

 
 

الذيف يعانوف مف مشكالت تكيفّيو  (الطالب- التالميذ)مساعدة  -6
. متابعتيـ

 .عمى تحديد أىداؼ واقعّية مف خالؿ المقابمة الفردية(الطالب- التمميذ)مساعدة- 
 .بالمعمومات المطموبة (الطالب- التمميذ)تزويد - 
 .باألنشطة المدرسّية (الطالب- التمميذ)مشاركة - 
 . عقد ندوات حوؿ خصائص النمو و أساليب التنشئة االجتماعية- 
 

بعض األىداؼ التي يمكف أف توضع في الخطة السنوية 
 لممرشد

 



 األساليب والطرؽ التي يمكف مف خالليا تحقيؽ األىداؼداؼ ــــــــــــــاأله تسمسؿ
 .(الطالب- التالميذ)عقد الندوات والمحاضرات حوؿ أساليب التعامؿ مع - . مف المشاكؿ(الطالب- التمميذ)وقاية  -7

 وذوييـ بقوانيف وأنظمة المدرسة (الطالب- التالميذ)تعريؼ - 
 .مف خالؿ حصص التوجيو الجمعي والمقابالت الفردية (االنضباط المدرسي )

وتنسيؽ برامج  (لمطالب- لمتالميذ)التعّرؼ عمى المشكالت الصحّية  -8
. الرعاية المناسبة ليـ

 .اإلرشادية وسجالتو المدرسّية (الطالب- التمميذ)االطالع عمى بطاقة - 
 .عمى بعض الحاالت الصحّية في المدرسة(المدرسيف- المعمميف)اطالع - 
جراء المقابالت الفردية-   .عقد الندوات والمحاضرات التثقيفية بمشاركة األىؿ وا 

والمساىمة  (لمطالب- لمتالميذ)تعّرؼ الحاالت االقتصادية المتدنية  -9
في عالجيا 

 .وعف طريؽ الكادر اإلداري والتدريسي (الطالب- لمتمميذ )االطالع عمى البطاقة اإلرشادية- 
 

 
 .(لمطالب- لمتالميذ)االطالع عمى سجؿ الحضور والغياب- . تعّرؼ حاالت التأخر والغياب والمساىمة في عالجيا - 10

 .ووضع الحموؿ المناسبة ليا (لمطالب- لمتالميذ)دراسة أسباب التأخر والغياب- 
 

الذيف يعانوف مف مشكالت تحصيمّية (الطالب- التالميذ)تعّرؼ  -11
. والمساىمة في عالجيا

 المتفوقيف في مساعدة أقرانيـ (الطالب - التالميذ)االستفادة مف - 
ووضع حموؿ المناسبة لمتخفيؼ مف  (لمطالب- لمتالميذ)دراسة أسباب تدني التحصيؿ - 

 .أسبابيا و معالجتيا
أثناء حصص  (الدراسة الصحيحة- الميارات المدرسية )عرض أفالـ ومحاضرات حوؿ - 

. التوجيو الجمعي في الصفوؼ
 
 
 
 



 األساليب والطرؽ التي يمكف مف خالليا تحقيؽ األىداؼداؼ ــــــــــــــاأله تسمسؿ
المتفوقيف ووضع برامج خاصة بيـ  (الطالب- التالميذ)تعّرؼ  - 12

لتدعيـ تفوقيـ 
 (التفوؽ)توظيؼ اإلذاعة المدرسية ومجالت الحائط ولوحات الشرؼ-
 .تحّدث المتفوقيف أثناء حصص اإلرشاد الجماعي عف أسباب تفوقيـ وكيفية دراستيـ- 
 
 

عمى اختيار المواد الدراسية في ضوء  (الطالب- التالميذ)مساعدة  -13
. قدراتيـ وميوليـ والقياـ بعممية التوجيو الميني

المواد التي سيدرسونيا (لمطالب- لمتالميذ)عقد لقاءات فردّية وجماعّية يوّضح مف خالليا-
 .مستقباًل والمتطمبات العقمية والجسمية ليا

 .بقدراتيـ وميوليـ (الطالب- التالميذ)تعّريؼ - 
 عمى ميارة اتخاذ القرار (الطالب- التمميذ)تدريب- 
 .تحميؿ الميف المختمفة- 
الزيارات الميدانية لممؤسسات المينية والتربوية واستضافة أرباب الميف إلى المدرسة - 

 .عف مينيـ(لمطالب- لمتالميذ)إلعطاء فكرة 
 .توطيد العالقة بيف المدرسة والبيت والبيئة المحمية -14

 
. الخ....مشاركة األىؿ في األنشطة المدرسية، محاضرات، ندوات،احتفاالت- 
 
 

الجدد بالنظاـ المدرسي الجديد  (الطالب- التالميذ)تعريؼ  -15
 .لمرحمتيـ

 

 الخ....حصص فراغ، ندوات، إذاعة مدرسية، محاضرات- 

 
 
 



 
 مالحظات أسباب عدـ التنفيذ الجوانب التي لـ تنفذ مستمزمات الخطة طرؽ وأساليب التنفيذ أىداؼ الخطة بنود الخطة الشير

        أيموؿ

        (1)تشريف 

        (2)تشريف 

        (1)كانوف 

        (2)كانوف 

        شباط

        آذار

        نيساف
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        حزيراف
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        آب
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