
)ھايسكاي معھد-یوتاشھادة جامعة (لمرحلة الروضة فییزا
البرنامج
التدريبي

العربیة لغة البرنامج 

ساعات یومیا3أیام تدریبیة بمعدل 10ساعة موزعة على 30
مدة 

البرنامج            

ألطفال یھدف البرنامج إلى تزوید المشاركین بالمعلومات والمھارات األساسیة الالزمة للعمل مع ا
تي تستھدف بشكل عام، ویحتوي على المھارات التي تتضمنھا غالبیة البرامج الالروضة في مرحلة 

من ذويأطفال الروضة ھذه المرحلة العمریة، إال أن من أھم ما یمیزه ھو اإلضافة التي تُنصف 
وضح كیفیة تطوري جزءا ی/ االعتالل البصري في مرحلة الطفولة المبكرة اذ یتضمن كل بعد نمائي

، باإلضافة )المكفوفین وضعاف البصر(تكییف المھارة للعمل مع األطفال ذوي االعتالل البصري 
رف إلى وجود بعدین إضافیین أحدھما عن التدریب الحسي واآلخر للتدریب على مھارات التع

والتنقل وھما من أھم المھارات التي یحتاجھا األطفال ذوي االعتالل البصري من سن مبكر 

اهداف 

البرنامج          

:یليتتضمن المواضیع الرئیسیة للبرنامج ما 
مقدمة في التربیة الخاصة في الطفولة المبكرة1)
.األخالقیات والقواعد المھنیة واالجتماعیة الواجب توفرھا لدى العاملین في البرنامج2)
.التقییم المستخدم في البرنامج وطرق التطبیق النظري والعملي لھ3)
معرفیة، التفاعلیة، ال: أسالیب تعلیم وتحفیز تعلم األطفال من خالل العمل على المھارات4)

.مسةالثالثة وحتى الخاالعنایة الذاتیة، الحسیة، والحركیة، والتعرف والتنقل من سن 
.الروضةلىإة ستندبرامج التربیة الخاصة المبكرة المُ 5)

محتويات 

البرنامج      

:  البرنامج، یكون المشاركین قادرین على نھایة
بھدف ريذي االعتالل البصأن یحدد نقاط القوة، والنقاط التي تحتاج إلى تدعیم لدى الطفل 1.

.ألسرةتصمیم برنامج فردي خاص بھ مبنیا على المعرفة الحالیة لقدراتھ بالتعاون مع ا
.ویستخدم كأداة تعلیم وتعلمنمائیاأن یستخدم منھجا متسلسل 2.
إلى أن یقدم مناھج تتالءم والثقافة المحلیة متضمنة المھارات النمائیة األساسیة إضافة3.

.المھارات الحسیة ومھارات التعرف والتنقل
ابا على إیجأن یعمل بشكل مباشر مع أسر ومعلمي األطفال ذوي االعتالل البصري مما یؤثر4.

.الطفل ویزوده بالمھارات التي تساعده على التكیف في حیاتھ الیومیة
الطفلرعایةبالتدریب المستمر فیما یتعلق بالوسائل الضروریة لوالمعلمین أن یزود األسر 5.

.ذي االعتالل البصري
. اكھاالیومي، ودون إربوالروضة أن یطبق الخطوات العملیة للبرنامج ضمن روتین األسرة 6.
ل لألطفال ذوي االعتالل البصري في المنزالتربیة الخاصة المبكرةأن یقدم خدمات 7.

.  والروضة
.أن یخطط النتقال الطفل إلى الروضة8.
.أن یقدم الخدمات المناسبة في إطار الروضة9.

مخرجات 

التعلم 



مع األطفال، ن یكون من المھتمین بالطفولة أو العاملییشترط في الملتحقین بالبرنامج، أن 
یمكن دا،، وبشكل أكثر تحدیأو أن یكونوا أحد أفراد أسر األطفال ذوي االعتالل البصري

:أن یستفید من البرنامج
.العاملون في مجال التربیة الخاصة المبكرة1.
.العاملون في مجال التربیة الخاصة بشكل عام2.
.العاملون في مجال الطفولة المبكرة3.
.العاملون في مجال االعتالل البصري4.
.العاملون في مجال التأھیل المجتمعي5.
كالم العالج الوظیفي، والطبیعي، وال(العاملون في التخصصات ذات العالقة 6.

)واللغة
.أسر األطفال ذوي االعتالل البصري7.
العاملون في ریاض األطفال8.

الفئة المستھدفة 

باللغة العربیةفییزاكتاب •
عروض تقدیمیة•
عروض فیدیو•
األلعاب التعلمیة•
لعب الدور•
دراسات الحالة•
المحاضرة المباشرة•
مھام منزلیة•
تطبیق عملي•

/ المادة التدریبیة 
التكنولوجیا المستخدمة
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