
 تواريخ الجلسات التحضيرية
 األربعاء ٢ كانون األول /ديسمبر (باللغة
 اإلنجليزية) ٥ مساء – التسجيل قبل يوم

 ٢٦ تشِرين الثاني/نوفمبر

 االثنين ٧ كانون األول /ديسمبر (باللغة
 العربية) ٥ مساء - التسجيل قبل يوم ١

كانون األول/ديسمبر

 الخميس ١٠ كانون األول/ديسمبر (باللغة
 اإلنجليزية) ١٢ ظهرا - التسجيل قبل يوم

٣ كانون األول/ديسمبر

 الثالثاء ١٥ كانون االول/ديسمبر (باللغة
العربية) ١٢ ظهرا

     الوقت: ساعة واحدة
 ستتبع كل جلسة فرصة اختيارية
 للمشاركة في لعبة تعلم جادة.

 ستستغرق هذه األلعاب التعليمية ساعة
إضافية

تسجيل
 يمكن للمشاركين التسجيل في

https://llst.ca/games-based-learning-webinars/

هل أنت نشيط في مجال
األنشطة اإلنسانية في األردن؟

هل عندك فضول بشأن 
التعلم القائم على األلعاب؟

 مؤسسة "الدروس المستفادة من المحاكاة والتدريب"، بالمشاركة
 مع مؤسسة "كريسب" األلمانية منظمة ”إنقاذ الطفل - المكتب

 االقليمي الشرق األوسط وشرق أوروبا " يعلنون عن سلسلة من
 الدورات التدريبية المجانية والتشاركية حول منهجية العاب

المحاكاة تهدف الى تنمية العاملين في مجال العمل اإلنساني
في األردن.

 التعلم القائم على األلعاب هو أحدث منهجية تعليمية نشطة اعتمدتها منظمة
 إنقاذ الطفل، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، الحركة الدولية

 للصليب األحمر والهالل األحمر، ومنظمة الشؤون العالمية الكندية، وغيرها من
في التعليم والتعلم.المنظمات اإلنسانية المؤثرة.  هذه فرصة عظيمة للتعرف على أحدث االبتكارات

  
     جلسات تحضيرية لمدة ساعة

 تتمثل أولى هذه الفعاليات في عقد جلسات إلكترونية مفتوحة للوصول إلى
  الجلسات باللغتين االنجليزية والعربية، وتشمل:المشاركين للتعرف على أساسيات التعلم القائم على األلعاب. وتقدم هذه

•ما هي األلعاب الجادة؟ 
•كيف تفيد األلعاب الجادة في السياقات اإلنسانية؟ 
•كيف يمكنني استخدام األلعاب الجادة في عملي؟ 

   انا مهتم، ما هي الخطوات التالية؟
 باإلضافة إلى المقدمة عن التعلم القائم على األلعاب، ستطرح هذه الدورة
 التدريبية المرحلة الثانية من هذه السلسلة: ورش عمل مجانية حول تطوير

 وتصميم األلعاب الجادة. ستتاح لك الفرصة لتطوير لعبتك التعليمية التي تالئم
احتياجات مؤسستك

 إذا استمتعت بالجلسة التحضيرية التي تستمر لمدة ساعة وترغب في تطوير
 مهاراتك في التعلم القائم على األلعاب، سيكون لديك الفرصة للتقديم

 والمشاركة في جلسات إلكترونية تهدف الى ذلك
 هذه السلسلة من الجلسات التدريبية مكونة من 10 ساعات من التدريب عبر

 اإلنترنت، وبدعم من مدربين ذو خبرة حول التعلم القائم على األلعاب، سوف تقوم
 عندئذ بتطوير وتصميم ألعاب جادة، وفي نهاية الورشة، ستكون قد أنشأت
تصميماتك الخاصة أللعاب المحاكاة التي تلبي احتياجات مؤسستك التدريبية

 سوف تمتد ورش العمل على مدى ستة أشهر: 5 أسابيع من الجلسات عبر
 اإلنترنت + 4 أشهر من الدعم والتطوير. وستبدأ في أوائل كانون الثاني/يناير

2021. سيكون التسجيل تنافسيا
 سيحصل المشاركون الذين أكملوا التدريب على شهادات صادرة من الجهات

 المشاركة

أنا مهتم، ولكن الورشة الكاملة أكثر مما أستطيع االلتزام به
 هذه ليست مشكلة. إذا قررت أن الجلسة التحضيرية تكفي لك، فال يوجد التزام

 بالتسجيل في ورش العمل التالية لها. قم بالتسجيل على قائمتنا البريدية
األلعاب.للحصول على المزيد من المعلومات ولتحديث فرص التعلم األخرى القائمة على
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 تنفيذ هذا المشروع يأتي بدعم من مكتب
 الشؤون العالمية في كندا، والشبكة

 المشتركة بين المجالس، وصندوق االبتكار
.والتحول
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