الربنامج التدريبي :
)Universal Design for Learning (UDL
التصميم الشامل للعملية التعليمية
( 15ساعة تدريبية)
مقدمة:
التصميم الشامل للعملية التعليمية هو إطار تعليمي يستند يف أساسه عىل علم األعصاب
ودراسة عمل الدماغ ،وذلك من خالل توفري بيئة دراسية شاملة وتصميم مناهج وطرق تدريس
تراعي جميع االحتياجات املختلفة للطالب يف القاعة الدراسية ويف املدرسة .

محاور الربنامج التدريبي
اليوم األول:

 تعريف بالتصميم الشامل للتعلم
 ابحاااااام الااااادماغ وعلااااام االعصااااااب وعال ت اااااا بالتصاااااميم الشاااااامل
للتعلم

اليوم الثاين:

 تطبيقااااات ة ريااااة وعمليااااة عااااىل املباااااد الاااا الم الاااا

يسااااتند

الي ا التصميم الشامل للتعلم :
 توفري وسائل متعددة للطالب الثارة دافعيت م
 تاااوفري وساااائل متعاااددة لتقاااديم وعااار

املعلوماااات مااان

بل املعلم
اليوم الثالث:

 تاااوفري فااارد متعاااددة للاااتعلم والتعباااري عااان الف ااام مااان
بل الطالب
 تطبيقاااات عملياااة مااان بااال املعلمااا

عاااىل  3مبااااد وربط ااام

بشاااب ات الااادماغ الرئيساااية مااان خاااالل الاااتعلم ماهياااة الاااتعلم
ماذا – كيفية التعلم كيف – هدف التعلم ملاذا )

مالحظات هامة:
 يعقد الربنامج التدريبي عرب منصة Zoom
 الحضور و املشاركة الفاعلة للمشارك مع املدرب
 ضمن اسرتاتيجيات التعليم عن بعد ،سيتم تقييم املشاركني يوم ًياا بواسا ة سالم التقيايم
املكون من أربعاة نقاات تقايد مادا مشااركة وتنفياط األنشا ة املقاِرل مان كربال املشاارك
وسرتسل نتيجة التقييم بشكل خاص لكل مشارك يف نهاية اليوم التدريبي.


لن يتم تسجيل أي جزء من الدورل أو تزويد املشاركني بالتسجيل إال عند الرضورل .

 يعقد الربنامج التدريبي عند اكتامل عدد املشاركني.
 رسوم املشاركة يف الربنامج التدريبي ( ، )200$خصم  %30ألعضاء املِكز .

املدربة
أ.أماين جوزع
مساالولة بااِامج ت ااويِ الش صااية يف مدرسااة اليوبياال  ،ماادرب معتمااد عِبيااا
ودوليا ومِشد يف مجاالت املهاارات الحياتياة ،صااحبة رؤياة تتمتاع بارثكم مان  13عا ًماا مان ال اربل
الشاملة يف إدارل الربامج والتعليم وتصميم املناهج والت ويِ الش يص لألفِاد ودعم ال االب
وتدريب املعلمني وال الب  .شغوفة بتجديد وتعزيز التعليم والتعلم و تكافل الفِص ومت صصاة
يف التعلم النفيس االجتامعي Social Emotional Learning
حيث صممت وطورت أدلة ومواد تدريبية وردمت أكم من  120ورشاة عمال ونشاات تادريبي يف
جميااع أنحاااء من قااة السااو األوس ا وشااامل إفِيقيااا حااول القيااادل واملِونااة العصاابية وحقااوو
االنسان واملهارات الحياتية والتعلم النفيس االجتامعي يف العملية التعليمية .
تم اختيارها لتمثيل األردن يف بِنامج زمالة راادل رواد التنمياة مان أجال الدرقِاطياة لعاام 2019
يف الجامعة االمِيكية ببريوت بدعم من الساكة االمِيكية السو اوس ية .
أصبحت أول مدرب معتمد يف التصميم العاملي للتعليم ) (UDLيف األردن.

