خطة برنامج الدبلوم المهني المتخصص في التعليم 02-01
رقم المجمع

العنهان:

التدريبي

األول

المخرج الرئيس

المهضهع:

معمسو و ووؾن يتحسمو و ووؾن مدو و ووؤولية تظو و ووؾرىؼ

العنهان :مدخل إلى التطهر المهني المدتمر

السؾض ووؾتط التظ ووؾر السيش ووي السد ووتسخ م ووؽ خ ووالل دورة االستقر وواء ،السيشي مؽ خالل دورة االستقراء

ومجتسعات التعمؼ.
الثاني

العنووهان :التعموويم المتمر ووز لوووهل المووتعمم :الن ريووة -التخطووويط  -معمسووؾن يخظظووؾن لتعموويؼ متسخكوود حووؾل
الستعمؼ

التطبيق -التقهيم ()1

السؾضووؾتط تخطوويط لرووص ودروس مبنيووة عمووى التعموويم المتمر ووز

لهل المتعمم.
الثالث

العنووهان :التعموويم المتمر ووز لوووهل المووتعمم :الن ريووة -التخطووويط  -معمسووؾن يرووسسؾن مووؽ الشتاجووات تعميسووا

يحقق الفيؼ ،يدويؼ فوي نقول السعخفوة الوى

التطبيق -التقهيم ()2

سياقات الحياة الؾاقمية.

المهضهع :ترميم وولدات من النتاجات.

الخابع

معمسو و و ووؾن يرو و و ووسسؾن ميسو و و ووات التقو و و ووؾيؼ

العنهان :التقهيم الحكيقي.

السؾض ووؾتط تر ووسيؼ ميس ووات تق ووؾيؼ أداء ،ومر ووادر لمتق ووؾيؼ الحقيق ووي الحقيق ووي الستسخك وود ح ووؾل الظال ووب ال ووحي

السختمفة.

ي و و وخبط الو و ووتعمؼ الرو و ووفي بو و ووالؾاقع ،ويقو و ووؾد

والسيسات السرسسة مؽ قبميؼ.

السؾاد والسرادر التعمسية قميمة التكمفة.

متابع ووة وتق ووؾيؼ في ووؼ الستعمس وويؽ بظ ووخق متشؾع ووة وباس ووتخجام السر ووادر عسمي و ووة تذ و وواركية م و ووع الظال و ووب لتظ و ووؾيخ
معمسوو ووؾن يؾعفو و ووؾن السيسو و ووات التقؾيسيو و ووة
والسرووادر السختمفووة ،والتعحيووة الخاجعووة،
والتقؾيؼ الحاتي لتقؾيؼ فيؼ طمبتيؼ.

معمسؾن قادرون عمى تحجيج معاييخ

الخامذ

العنهان :التعّمم القائم عمى المذروع

الدادس

العنهان :تنهع الطمبة الداخمي وانماط تعممهم وتمايزهم

معمسو ووؾن يكيفو ووؾن التعمو وويؼ لو وويالئؼ أنسو وواا

لتحقيق أىجاف ومخخجات التعمؼ

وتسايدىؼ ،وخمفياتيؼ.

المهضهع:تخظيط وتشفيح وتقؾيؼ مذاريع تعمسية.

التعمؼ القائؼ عمى السذخوت ،وترسيؼ
وحجة تعميسية متكاممة باستعسال مبادئ
التعمؼ بالسذخوت.

الدابعط

المهضوووهع :م اخعوواة أنس وواا تعم ووؼ أنو وؾات ال ووحكاءات وخمفي ووات الستعمس وويؽ تعم و و و و ووؼ الظمب و و و و ووة وذك و و و و وواءتيؼ الستع و و و و ووجدة
العنهان :المعرفة التكنهلهجية البيداغهجية في

معمسو و و و ووؾن يحو و و و ووجدون أىسيو و و و ووة السعخفو و و و ووة

المهضهع :بناء المعرفة التكنهلهجية البيداغهجية فيالمحتهى .

ويتوولممؾن تعموويسيؼ لمسحتووؾى والبيووجا ؾجيا

المحتهى()TPACK1
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التكشؾلؾجيو ووة البيجا ؾجيو ووة فو ووي السحتو ووؾى

والتكشؾلؾجيووا التووي يدووتخجمؾنيا وقووادرون

عمو و و و و ووى تحجيو و و و و ووج وتقيو و و و و وويؼ التكشؾلؾجيو و و و و ووا

والبيو و ووجا ؾجيا األند و و ووب لتعمو و وويؼ محت و و ووؾى
محجد.

الثامؽط

العنهان :المعرفة التكنهلهجية البيداغهجية في المحتهى (  TPACKمعمسؾن يعدزون تشؾيع التجريذ

باستخجام التكشؾلؾجيا واالستفادة مؽ

)2

المهضووووهع :تشؾيو ووع التو ووجريذ باسو ووتخجام التكشؾلؾجيو ووا مو ووع التخكيدعمو ووى استخجاميا مؽ أجل التخكيد عمى

احتياجات وقجرات جسيع الظالب تمعاييخ  ISTEل

احتياجات وقجرات جسيع الظالب

تمدتخشجة بسعاييخ  ISTEلجمج

التكشؾلؾجيال وقادرون عمى ترسيؼ بيئة

تعميسية مجمجة باستخجام نيج الفرؾل
الجراسية السقمؾبة.

التاسعط

معمسو ووؾن قو ووادرون عمو ووى تعديو وود العالقو ووة

العنهان :مجتمع التعمم المهني في مدرستي

المهضهعط يقؾم السعمؼ عمى تعديد العالقة اإليجابية بيشو وبيؽ الظمبة اإليجابية بيشيؼ وبيؽ الظمبة وبيؽ الظمبوة

وبيؽ الظمبة أنفديؼ.

أنفدوويؼ مووؽ خووالل تعديوود قؾاعووج الدوومؾك

التعمؼ

معمس ووؾن يقوووؾدون مجتسعوووات الوووتعمؼ فوووي

يقؾم السعمؼ بالسؾاكبة ،واإلرشواد السيشوي ،والتجدويخ ،و يوادة مجتسعوات وأخال يات السيشة

مجارسووويؼ ويسارسوووؾن السؾاكبوووة واالرشو وواد
السيشي بيؽ األقخان.
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