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برنامج تدريب معلمي ذوي اإلعاقة

تاري خ التدريب 27 – 23 :أيار 2021

البنامج
محتوى ر
التدريب للمعلمي ف المؤسسات الب تعب بتعليم وتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة إلكساب
صمم هذا ال ربنامج
ر
المعلمي المعلومات والمهارات واالتجاهات الالزمة الستخدام وسائط وأدوات التكنولوجيا المساعدة الب توفر
الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة في المجاالت التعليمية واالجتماعية واالقتصادية والحياة اليومية ،فه تضم تشكيلة
والبامج والتطبيقات) الب تساعد وتساند األشخاص ذوي اإلعاقة ،سواء
واسعة من المعينات (األجهزة واألدوات ر
كانت اإلعاقة حركية ،أو عقلية ،أو سمعية ،أو برصية ،أو التوحد ،أو صعوبات التعلم ،أو الحاالت النفسية.

البنامج فرصة للمشاركي للتعرف عىل تشكيلة واسعة من المعينات وكيفية استخدامها ،مع التطبيقات
ويوفر ر
العملية ،وحل المشكالت المتعلقة بها ،وطرق صيانتها .وسيصبح المشارك قادرا عىل تفعيل وتكامل هذه األدوات مع
الخطة التعليمية الفردية الخاصة بالمتعلم ،وبالتال تدعم فرص دمجه ف المجتمع.

التدريب
البنامج
لماذا هذا ر
ر
ال شك أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أثبتت فعاليتها ف مختلف جوانب الحياة ،وه تدعم العديد من
الوظائف واألنشطة الب يقوم بها اإلنسان ف حياته الشخصية وف العمل وف التعلم .وقد أسهمت التكنولوجيا
المساعدة ف تغيب نمط الحياة وتحسي جودتها ،وتوفب فرص جديدة للعمل والتعلم ل ألشخاص ذوي اإلعاقة ف
مختلف أنحاء العالم ،ال سيما ف المجاالت اآلتية:
 oالتعلم
 oاالتصال والتواصل
 oإمكانية التنقل والوصول
 oالتدريب المهب
 oالعمل وتوفب حاضنات للريادة
 oالبفيه والتسلية
 oالدمج االجتماع
 oاالستقالل والتنمية الشخصية.
وستكون أجهزة وتطبيقات التكنولوجيا المساعدة ر
أكب مالءمة لالحتياجات الفردية الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة
ر
وأكب فاعلية ف مساندة الوظائف الب يحتاج القيام بها ،إذا ما تلقت الفئات الداعمة لهم التدريب الكاف ،مثل
المعلمون واآلباء واألشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم.

أدوات التكنولوجيا المساعدة الب يتناولها التدريب:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

روبوتات مناسبة للذين يعانون من إضابات
التوحد وفرط الحركة
اللوح المتسلسل لصعوبات النطق
مفاتيح االستخدامات المتعددة
لوحة مفاتيح مع أزرار كببة للذين يعانون من
مشاكل برصية والبكب وصعوبات التعلم
الماوس الكروي
عصا التحكم الخاصة
حقيبة التواصل
ذراع االسناد

 .9ألواح التواصل مع الخاليا
 .10ألواح التواصل مع  44زر
 .11ألواح التواصل مع  30زر
 .12ألواح التواصل مع  10أزرار
 .13ملصقات لوحة المفاتيح
 .14مفاتيح تحكم
 .15أزرار التحدث عىل قاعدة واحدة
 .16أقالم التحدث
 .17أزرار التحدث
 .18ماوس اللمس

باإلضافة إل ما يزيد عن  20أداة.
النتائج المتوقعة
سيقوم المتدربون بما يىل:
 .1الحصول عىل المعرفة النظرية والتطبيقات العملية لكل أداة ،سواء من أجل ا لتعليم واالتصال أو من أجل
تحقيق االستقالل الشخص واالندماج االجتماع.
ّ
 .2تعلم كيفية استخدام برامج خاصة وأجهزة خاصة وتطبيقاتها.
 .3الوع والتقدير لإلمكانات الكببة الب توفرها التكنولوجيا المساعدة ف مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة.
 .4التعرف عىل مجموعة من األنشطة الب تدعم المنهج الدراس للمتعلمي وأهداف خطة التعلم الفردية.
 .5الحصول عىل برمجيات مساعدة باللغة العربية ألغراض التعليم والتدريب.

موضوعات التدريب
• نظرة عامة عىل التكنولوجيا المساعدة  -دراسات الحالة  -قائمة المفاهيم األساسية
• اإلعاقات  -األدوات الب تناسب كل نوع
• المنهجيات والتطبيقات لكل أداة
• األجهزة الخاصة

•
•
•
•
•
•
•
•

األجهزة وفقا للمهارة
خطة التعليم الفردية
تطبيقات عملية
تطبيقات حاسوبية
متالزمة إيرلي – صعوبات القراءة
الروبوت التعليم – تجارب عملية
إعداد خطة الستخدام األدوات ف مجال العمل
تقييم المشاري ع لكل مشارك

الفئات المستهدفة
ر
التدريب المعلمون والمشفون عىل تعليم وتدريب وإعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص الذي
يستهدف ال ربنامج
ر
ر
.
البنامج يستهدف أيضا العديد من المتخصصي
هذا
أن
إل
باإلضافة
اإليواء
دور
ف
فون
والمش
اآلباء
مثل
الرعاية
يقدمون لهم
ر
ف مجال جراحة العظام وتقويمها ،وأخصائ السمع والنطق ،والمرشد الببوي ،والمرشد النفس ،ومدرسات دور الحضانة
ورياض األطفال.
ً
يوميا.
مدة التدريب  5أيام متتالية 6 ،ساعات
موعد التدريب 27 – 23 :أيار 2021

مالحظة :سيتم منح المتدربي برامج مجانية تعمل بالكامل باللغة العربية.
المكان :عمان – األردن ،فندق كورب ،قرب دوار الداخلية مقابل فندق الريجنس
لغة التدريب :اللغتي العربية أو/واإلنجلبية – وفقا لما يناسب المشاركي.
رسوم االشباك 450 :دوالرا أمريكيا ،تغط دورة تدريبية لمدة  5أيام ،وجهاز واحد ،وبرمجية ،ووجبات غداء ،وقرطاسية،
وشهادة ،ومواد استهالكية للدورة التدريبية .يستثب تكاليف تذاكر السفر واإلقامة ،واللقاحات والفحوصات الطبية،
والتأشبات.
لالشباك :ر
يرج ملء النموذج اآلئhttps://ee.humanitarianresponse.info/x/GLun8B2l :

لمزيد من المعلومات:
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